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Emolium Dermocare krem barierowy 40 ml
 

Cena: 35,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Dermocare Krem barierowy przeznaczony do skóry wrażliwej, suchej i atopowej oraz narażonej na działanie substancji
drażniących. Produkt dedykowany jest osobom dorosłym i dzieciom powyżej 3 roku życia. Emolium krem barierowy koi i łagodzi
podrażnienia, wzmacniając jednocześnie barierę ochronną naskórka.

Specjalna formuła kremu barierowego do rąk opracowana we współpracy z dermatologami sprawia, że ulgę przynosi już 1
aplikacja. Produkt pomaga zabezpieczyć skórę przed czynnikami zewnętrznymi, a jego regularne stosowanie sprawia, że skóra
jest miękka i gładka.
Zastosowanie kremu barierowego Emolium DERMOCARE

Dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.
Skóra wrażliwa, sucha, atopowa i narażona na działanie substancji drażniących.
W szczególności polecany do pielęgnacji suchej i zrogowaciałej skóry dłoni oraz miejscowo na twarz i ciało.

Działanie kremu barierowego Emolium DERMOCARE
Wycisza objawy podrażnień takie jak: zaczerwienienie, pieczenie i uczucie świądu.
Emolium Dermocare krem barierowy przynosi ulgę podrażnionej skórze już po 1. aplikacji.
Wspomaga regenerację naskórka, poprawiając wygląd i kondycję skóry.
Chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych oraz substancji drażniących.
Nawilża, pozostawiając na skórze delikatną warstwę ochronną bez jej nadmiernego obciążania.
Regularnie stosowany wygładza naskórek, zapobiegając jego nadmiernemu złuszczaniu się oraz pękaniu.

Formuła produktu Emolium DERMOCARE krem barierowy
Emolium krem barierowy to produkt, którego unikalna formuła łączy w sobie wyjątkowe składniki nawilżające i
wspierające odbudowę naturalnej bariery lipidowej.
Fomblin to składnik, który intensywnie wspiera regenerację naskórka, tworząc na skórze film ochronny.
Łagodzenie podrażnień wspomaga zawarta w produkcie alantoina.
Zadaniem oleju canola jest dostarczenie lipidów naskórkowi i zabezpieczenie przed wysuszeniem.
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Stosowanie
Nanieść cienką warstwę kremu na zniszczoną, popękaną, podrażnioną skórę, delikatnie rozprowadzić. Stosować minimum dwa razy
dziennie.

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