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Emolium Dermocare kremowy żel do mycia 2 x 400 ml
(duopack)
 

Cena: 72,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 2 x 400 ml

Postać Żele do kąpieli

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Cocamidopropyl Betaine, Vitis Vinifera Seed Oil, Cetearyl
Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Sodium Chloride, Niacinamide, Betaine, Allantoin, Sucrose
Cocoate, Decyl Alcohol, Glucose, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Benzoate.

Charakterystyka
Emolium Dermocare Kremowy żel do mycia został stworzony specjalnie z myślą o codziennych potrzebach skóry wrażliwej,
wymagającej, a także skłonnej do podrażnień i alergii skóry dorosłych oraz dzieci od 1 miesiąca życia.

Zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie. Emolium żel do mycia odbudowuje i wzmacnia naturalną barierę lipidową.
Odpowiednio natłuszcza skórę twarzy i ciała, nie naruszając jej naturalnego pH.
Codzienna pielęgnacja z wykorzystaniem Emolium do mycia pomaga intensywnie nawilżyć, zmniejsza uczucie suchości i
ściągnięcia skóry.
Produkt z linii Dermocare został opracowany we współpracy z dermatologami oraz przebadany dermatologicznie. Kremowy żel
do mycia Emolium jest hipoalergiczny. Kosmetyk sprawdzi się jako żel pod prysznic.
Zastosowanie kremowego żelu do mycia Emolium DERMOCARE 

Po 1 miesiącu życia.
Skóra wrażliwa, sucha, skłonna do alergii.
Codzienna pielęgnacja twarzy i skóry.
Żel do mycia niemowląt, dzieci i dorosłych.

Działanie kremowego żelu do mycia Emolium DERMOCARE 
Delikatnie się pieni, oczyszczając skórę twarzy i ciała, nie naruszając naturalnego pH.
Nawilża skórę uwalnia od uczucia ściągnięcia skóry i świądu.
Nie narusza warstwy lipidowej, dzięki czemu chroni przed wysuszającym działaniem wody.
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Widocznie wygładza i zmniejsza szorstkość skóry.
Koi suchą skórę i przynosi ulgę.
Produkt wspiera mikrobiom skóry.

Formuła produktu Emolium DERMOCARE kremowy żel do mycia
Emolium żel do mycia opiera się na 20 składnikach, które pomagają dbać o suchą i wrażliwą skórę.
Olej macadamia i masło shea dopasowują się do fizjologii skóry. Intensywnie natłuszczają, uzupełniają lipidy i tworzą
specjalny film ochronny.
O nawilżenie naskórka dbają betaina i alantoina, które jednocześnie łagodzą podrażnienia.

Stosowanie
Przed użyciem Emolium żelu do mycia należy wstrząsnąć butelkę. Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie i delikatnie rozprowadzić
Emolium żel na zwilżonej skórze. Następnie spłukać dokładnie wodą, a ciało należy osuszyć ręcznikiem, bez wycierania i intensywnego
pocierania.

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