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Emolium Dermocare żel zmiękczający na ciemieniuchę 100
ml
 

Cena: 44,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Żele

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Dermocare Żel na ciemieniuchę dla dzieci i niemowląt od 1 dnia życia. Pielęgnacja z wykorzystaniem Emolium na
ciemieniuchę pozwala zmiękczyć i usunąć łuski z powierzchni skóry głowy. Produkt pomaga przywrócić skórze równowagę, dzięki
formule, która powstała we współpracy z pediatrami i dermatologami.

Ciemieniucha u niemowlaka wymaga szczególnej delikatności, wygodny w użyciu aplikator Emolium na ciemieniuchę pozwala
precyzyjnie nałożyć preparat na łuskę łojotokową. Żel łatwo zmywa się ze skóry, a także nie pozostawia na niej tłustego filmu.
Produkt został przebadany dermatologicznie – produkt jest hipoalergiczny.
Zastosowanie żelu na ciemieniuchę Emolium

Od 1 dnia życia.
Ciemieniucha u dziecka.
Żel do stosowania przed kąpielą.

Działanie żelu na ciemieniuchę Emolium DERMOCARE 
Emolium żel na ciemieniuchę zmiękcza, nawilża i delikatnie złuszcza skórę, ułatwiając wyczesywanie łusek
ciemieniuchy.
Pozostawia skórę gładką, miękką i dobrze nawilżoną.
Wyposażony jest w wygodny w użyciu aplikator, który umożliwia precyzyjne nałożenie preparatu.
Wzmacnia odporność skóry dziecka na podrażnienia.

Formuła produktu Emolium DERMOCARE żel na ciemieniuchę
Składniki zawarte w Emolium na ciemieniuchę wspomagają usuwanie łusek i przywrócenie fizjologicznej równowagi
skóry.
Beatina i hialuronian sodu nawilżają, zmiękczają i uelastyczniają łuskę łojotokową powstałą podczas występowania
ciemieniuchy u dziecka
Naturalny proces złuszczania naskórka wspomaga kwas laktobionowy.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/emolium-dermocare-zel-zmiekczajacy-na-ciemieniuche-100-ml.html
http://www.aptekaotc.pl/emolium-dermocare-zel-zmiekczajacy-na-ciemieniuche-100-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Alantoina i Panthenol łagodzą podrażnienia oraz wspomagają odbudowę naskórka.
Prebiotyk Biolin wzmacnia odporność skóry na podrażnienia.

Stosowanie
Na 30 minut przed kąpielą nanieść niewielką ilość żelu Emolium na skórę głowy w miejscu występowania ciemieniuchy i delikatnie
wmasować. Pozostawić na 30 minut, a następnie spłukać wodą. W przypadku uporczywej ciemieniuchy po 30 minutach pozostawania
żelu na skórze można delikatnie usunąć łuski miękką szczoteczką. Następnie spłukać wodą lub zmyć szamponem.
Otwieranie butelki: odłamać końcówkę, a następnie przekręcić aplikator.

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