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Emolium Diabetix ochonny żel do mycia 200 ml
 

Cena: 36,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Żele

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Diabetix Ochronny żel do mycia przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry suchej diabetyków

Dzięki składnikom aktywnym zawartym w wyjątkowej formule opracowanej we współpracy z dermatologami, produkty
pielęgnują i nawilżają skórę. Ich skuteczność potwierdzono badaniami wśród diabetyków.
Zastosowanie ochronnego żelu do mycia ciała Emolium DIABETIX

Po 3 roku życia
Skóra bardzo sucha, żel odpowiedni dla diabetyków
Żel do mycia twarzy i ciała, który delikatnie myje i nawilża
Łagodzi uczucie pieczenia i świądu

Działanie ochronnego żelu do mycia ciała Emolium DIABETIX
Emolium żel do mycia delikatnie oczyszcza skórę wrażliwą.
Intensywnie nawilża i dostarcza skórze lipidów.
Dzięki delikatnej formule może być stosowany, jako żel do twarzy.

Formuła ochronnego żelu do mycia ciała Emolium DIABETIX
Emolium żel do mycia to wyjątkowa formuła dedykowana skórze suchej, ze szczególnym przeznaczeniem dla diabetyków.
Składniki aktywne długotrwale nawilżają i wygładzają szorstką skórę, łagodząc uczucie pieczenia i świądu. Witaminy zawarte w
żelu do mycia twarzy zapewniają skórze właściwe odżywienie.

Benfotiamina i 10 witamin (A, E, C, B1, B2, B5, B6, B12, PP) zawarte w żelu do mycia ciała odżywiają i pielęgnują
wymagającą skórę diabetyków.
Złożony z 10 składników nawilżających Kompleks Hydra10 długotrwale nawilża i wygładza.

Stosowanie
Żel do mycia twarzy i ciała dedykowany jest codziennej pielęgnacji, sprawdzi się jako kosmetyk dla diabetyków.
Należy nanieść niewielką ilość żelu na dłonie i delikatnie rozprowadzić na zwilżonej skórze całego ciała lub twarzy. Następnie spłukać
preparat letnią wodą i delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem, bez pocierania.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

