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Emolium Dermocare łagodna emulsja micelarna 250 ml
 

Cena: 45,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Emulsje

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Dermocare Emulsja micelarna jest dedykowana do codziennych potrzeb skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii oraz
atopowej powyżej 3 roku życia.

Dzięki zawartości miceli skutecznie pochłania zanieczyszczenia, resztki makijażu i sebum.
Emolium Emulsja micelarna z linii DERMOCARE dedykowana jest do potrzeb wrażliwej skóry.
Zastosowanie emulsji micelarnej Emolium DERMOCARE

Po 3 roku życia
Skóra wrażliwa, sucha, skłonna do alergii oraz atopowa
Codzienna pielęgnacja suchej skóry twarzy
Usuwanie resztek makijażu i oczyszczanie skóry

Działanie emulsji micelarnej Emolium DERMOCARE  
Emulsja micelarna przy regularnym stosowaniu redukuje wydzielanie sebum, przez co zmniejsza błyszczenie się skóry.
Delikatnie oczyszcza skórę twarzy i okolice oczu, skutecznie usuwając makijaż.
Redukuje skłonność do powstawania niedoskonałości oraz zmniejsza widoczność porów.
Łagodzi podrażnienia i zmniejsza skłonność do ich powstawania.
Zapewnia nawilżenie skóry twarzy i uzupełnia lipidy.

Formuła emulsji micelarnej Emolium DERMOCARE
Delikatna formuła emulsji micelarnej oczyszcza skórę twarzy, łagodząc podrażnienia i zapobiegając ich ponownemu
powstawaniu. Zawarte w niej składniki aktywne nawilżają.
Moisturizing factor (w tym mocznik) daje uczucie ukojenia, nawilżając skórę i pozostawia ją miękką w dotyku
Pantenol i alantoina łagodzą podrażnienia

Stosowanie
Dermocare Emulsja micelarna przeznaczona jest do codziennego oczyszczania skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Regularne
stosowanie preparatu wspomaga redukcję sebum i zmniejsza błyszczenie się skóry. Emulsję micelarną Emolium można stosować bez
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wykorzystania wody.
Emulsję micelarną należy nanieść na twarz opuszkami palców lub za pomocą wacika. Nadmiar Emolium do mycia usunąć wacikiem lub
spłukać wodą.
Emulsję przed użyciem wstrząsnąć.

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