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Emolium Diabetix regenerujący krem do stóp 100 ml
 

Cena: 30,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Diabetix Regenerujący krem do stóp przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji wrażliwej i wymagającej skóry stóp u
dorosłych i dzieci po 3 roku życia.

Może być stosowany jako krem do stóp dla diabetyków. Przywraca suchej i szorstkiej skórze długotrwałe nawilżenie i właściwą
pielęgnację. Działa regenerująco i wygładzająco, dbając o popękaną skórę pięt.
Linia Emolium DIABETIX powstała z myślą o wymagającej, suchej, a także podatnej na podrażnienia skórze diabetyków.
Zawarte w produktach składniki aktywne działają nawilżająco i wzmacniająco, przynosząc ulgę po każdej aplikacji. Kosmetyki
dla diabetyków powstały we współpracy z dermatologami, a ich skuteczność potwierdzono badaniami wśród diabetyków.
Zastosowanie regenerującego kremu do stóp Emolium DIABETIX

Po 3 roku życia
Skóra bardzo sucha
Krem do stóp odpowiedni dla skóry diabetyków
Codzienna pielęgnacja
Krem na pękające pięty

Działanie regenerującego kremu do stóp Emolium DIABETIX
Wzmacniając naturalną barierę ochronną skóry.
Emolium DIABETIX to krem do stóp, który przywraca skórze stóp właściwą pielęgnację.
Redukuje pęknięcia naskórka, przywracając uczucie komfortu.
Krem na popękane pięty wygładza i regeneruje podrażnioną skórę.

Formuła regenerującego kremu do stóp Emolium DIABETIX
Formuła kremu do stóp została oparta na składnikach nawilżających, witaminach, wyciągach roślinnych i prebiotyku.
Emolium krem do stóp powstał we współpracy z dermatologami. Dzięki wyjątkowej formule intensywnie nawilża i
regeneruje suchą skórę, zabezpieczając przed podrażnieniami.
Emolium DIABETIX krem zawiera kompleks Hydra10, złożony z 10 składników nawilżających, który długotrwale nawilża i
wygładza.
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Właściwą pielęgnację wymagającej skóry diabetyka wspiera 10 witamin: A, E, C, B1, B2, B5, B6, B12, PP oraz
benfotiamina.
Krem na suche pięty wzbogacono o wyciąg z rokitnika, który wspomaga regenerację naskórka.
Prebiotyk Biolin wspomaga równowagę naturalnej flory bakteryjnej skóry, zwiększając jej odporność na podrażnienia

Stosowanie
Do codziennej pielęgnacji suchej, spierzchniętej, piekącej skóry stóp oraz pękających pięt.
Krem do stóp należy nanieść na umytą i dokładnie osuszoną skórę. Dzięki odpowiedniej konsystencji doskonale rozprowadza się na
skórze i szybko wchłania, nie pozostawiając uczucia lepkości.

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