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Emolium Diabetix wzmacniający balsam do ciała 200 ml
 

Cena: 42,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Diabetix Wzmacniający balsam do ciała stworzony specjalnie z myślą o codziennych potrzebach suchej skóry dorosłych i
dzieci po 3 roku życia.

Balsam do ciała jest odpowiedni zwłaszcza dla diabetyków. Jego celem jest przywrócenie suchej i szorstkiej skórze
długotrwałego nawilżenia i odżywienia.
Balsam do bardzo suchej skóry wchodzi w skład specjalnej linii Emolium DIABETIX, dedykowanej potrzebom wymagającej i
wrażliwej skóry diabetyków. Bogata formuła z witaminami i składnikami nawilżającymi została opracowana we współpracy z
dermatologami, a ich skuteczność potwierdzono badaniami wśród diabetyków.
Zastosowanie wzmacniającego balsamu do ciała Emolium DIABETIX

Po 3 roku życia
Skóra bardzo sucha
Balsam odpowiedni dla skóry diabetyków
Codzienna pielęgnacja ciała i twarzy
Przynosi natychmiastową ulgę

Działanie wzmacniającego balsamu do ciała Emolium DIABETIX
Balsam do ciała przywraca suchej skórze długotrwałe nawilżenie i odżywienie, wygładzając ją i niwelując szorstkość.
Łagodzi podrażnienia i zabezpiecza skórę przed ich ponownym powstawaniem.
Przynosi natychmiastowe uczucie ulgi i komfortu.
Balsam do bardzo suchej skóry zwiększa odporność skóry na podrażnienia

Formuła wzmacniającego balsamu do ciała Emolium DIABETIX
Zaawansowana formuła linii Emolium DIABETIX została opracowana we współpracy z dermatologami. Produkty z tej
serii są odpowiednimi kosmetykami dla diabetyków. Dzięki zawartości składników nawilżających, balsam do ciała
intensywnie i długotrwale nawilża oraz odżywia suchą skórę.
Zawarte w balsamie do suchej skóry mocznik, kwas hialuronowy oraz składniki NMF działają natychmiastowo i
długotrwale, nawilżając skórę i przeciwdziałając jej dalszemu wysuszaniu.
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Emolium balsam zawiera unikalne połączenie 10 witamin: A, E, C, B1, B2, B5, B6, B12, PP oraz benfotiaminy, które
zapewniają właściwe odżywienie wymagającej skórze diabetyków.
Balsam do ciała zwiększa odporność skóry na podrażnienia.

Stosowanie
Do codziennej pielęgnacji ciała, w tym również skóry twarzy.
Emolium balsam należy stosować tak często, jak zachodzi potrzeba, ale nie mniej niż raz dziennie. Nanieść balsam do ciała na
oczyszczoną skórę. Dzięki odpowiedniej konsystencji produkt 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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