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Emolium Dermocare oliwka do ciała 175 ml
 

Cena: 42,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 175 ml

Postać Oliwki

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Dermocare Oliwka do ciała przeznaczona jest do wrażliwej, suchej i skłonnej do alergii skóry niemowląt i dzieci od 1 dnia
życia. Jej celem jest zapewnienie skórze nawilżenia i ochrony, poprzez odbudowę i wzmocnienie naturalnej bariery lipidowej.

Oliwkę Emolium można stosować po każdej kąpieli, idealnie sprawdzi się także do masażu delikatnej skóry dziecka.
Oliwka dla dzieci wchodzi w skład linii Emolium DERMOCARE – kosmetyków, których formuła dopasowana jest do specjalnych
potrzeb skóry wrażliwej, zapewniając jej odpowiednie nawilżenie i odżywienie.
Zastosowanie oliwki do ciała Emolium DERMOCARE

Od 1 dnia życia
Skóra wrażliwa, sucha, skłonna do alergii
Codzienna pielęgnacja ciała po kąpieli
Oliwka dla dzieci do masażu

Działanie oliwki do ciała Emolium DERMOCARE
Zmiękcza i uelastycznia naskórek dzięki bardzo wysokiej zawartości lipidów.
Oliwka dla dzieci natłuszcza skórę, wzmacniając jej naturalną barierę ochronną.
Redukuje uczucie napięcia skóry
Pozostawia na skórze delikatny film ochronny, który zapobiega dalszemu wysuszaniu się skóry i powstawaniu
podrażnień.
Regularne stosowanie oliwki dla dzieci zmniejsza łuszczenie się skóry.
Łagodzi uczucie świądu spowodowane czynnikami zewnętrznymi.

Formuła oliwki do ciała Emolium DERMOCARE
Dzięki właściwościom składników aktywnych oliwka dla dzieci zapewnia, że skóra pozostaje miękka i gładka przez długi
czas.
Olej makadamia zawarty w oliwce do ciała nawilża dwukierunkowo poprzez tworzenie filmu zabezpieczającego przed
podrażnieniami oraz odbudowę bariery ochronnej.
Łagodzi uczucie świądu oraz wzmacnia barierę ochronną, dzięki zawartości trójglicerydów oleju z kukurydzy.
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Obecność kwasu linolowego w oliwce sprawia, że skóra jest bardziej odporna na podrażnienia, a jednocześnie
zmniejsza szorstkość skóry.

Stosowanie
Niewielką ilość oliwki do ciała należy delikatnie rozprowadzić na skórze dziecka, a następnie łagodnie wmasować, zaczynając od stóp.
Wykorzystanie oliwki dla dzieci zalecane jest szczególnie po każdej kąpieli oraz przy masażu. Emolium oliwka przeznaczona jest do
stosowania na powierzchni całego ciała.

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