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Emolium Dermocare krem 75 ml
 

Cena: 37,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Dermocare krem jest przeznaczony do wrażliwej oraz skłonnej do alergii skóry dzieci i niemowląt. Dermocare można stosować 
już od 1 dnia życia, jako krem ochronny dla noworodka.

Linia Emolium Dermocare została stworzona z myślą o zapewnieniu skórze odpowiedniego nawilżenia i ochrony. W jej skład
wchodzą emolienty dla niemowląt, które pomagają dbać o delikatną skórę dziecka.
Krem Dermocare długotrwale nawilża oraz odbudowuje i wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry.
Jest hipoalergiczny i przebadany dermatologicznie.
Zastosowanie kremu Emolium DERMOCARE 

Emolium krem od 1 dnia życia.
Skóra wrażliwa, sucha, skłonna do alergii
Codzienna pielęgnacja skóry twarzy.
Emolium dla noworodków od 1 dnia życia oraz krem nawilżający dla dzieci.

Działanie kremu Emolium DERMOCARE 
Emolium Dermocare krem intensywnie natłuszcza, zapewniając prawidłowe i stałe nawilżenie do ponad 5h.
Zwiększa odporność skóry na podrażnienia i zmniejsza intensywność złuszczania się naskórka.
Emolium Dermocare chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, pozostawiając na skórze film
ochronny.
Pomaga wzmacniać i odbudowywać barierę ochronną naskórka, zabezpieczając ją jednocześnie przed działaniem
substancji drażniących (np. śliny w okresie ząbkowania).

Formuła produktu Emolium DERMOCARE krem
Składniki zawarte w formule Emolium Dermocare zapewniają skórze odpowiednie nawilżenie, chroniąc ją jednocześnie
przed czynnikami zewnętrznymi.
Zawiera w składzie biomimetyczne oleje: macadamia i masło shea, które pozytywnie wpływają na odbudowę bariery
ochronnej naskórka.
Hialuronian sodu i Fucogel zawarte w kremie, dają natychmiastowy efekt nawilżenia i chronią przed czynnikami
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zewnętrznymi.
W skład kremu wchodzi alantoina, która wspomaga barierę naskórkową, łagodząc podrażnienia i zapobiegając ich
ponownemu powstawaniu

Stosowanie
Nanieść cienką warstwę kremu Emolium Dermocare na twarz, omijając okolice oczu. Nakładać na oczyszczoną i osuszoną skórę.
Najlepsze efekty osiąga się, stosując preparat minimum dwa razy dziennie.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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