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Emolium Intensive emulsja specjalna do ciała 200 ml
 

Cena: 34,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Emulsje

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Butyrospermum Parkii Butter, Hydroxyethyl Urea, Macadamia Integrifolia Seed Oil,
Glycerin, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Oxidized Corn Oil, Cyclohexasiloxane, Aluminum/Magnesium Hydroxide
Stearate, Sodium Borageamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Butylene Glycol, Para_n, Cera Microcristallina, Hydrogenated
Castor Oil, Sodium Hyaluronate, Allantoin, Lactic Acid, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Butylparaben, Propylparaben, Ethylparaben,
Methylparaben, Disodium EDTA, PEG-8, Tocopherol, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl
Hydroxyhydrocinnamate.

Charakterystyka
Emolium lntensive Emulsja odżywia skórę suchą i wymagającą już od 1 miesiąca życia. Produkt przeznaczony jest do codziennej
pielęgnacji skóry suchej, która potrzebuje wyjątkowego wsparcia.

Emolium emulsja do ciała pomaga nawilżyć bardzo suchą skórę, łagodząc nieprzyjemne dolegliwości. Formuła kosmetyku
została opracowana w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów w dziedzinie dermatologii i pediatrii.
Celem Emolium emulsji specjalnej jest intensywne nawilżenie i natłuszczenie oraz odbudowa naturalnej bariery ochronnej
naskórka.
Zastosowanie emulsji specjalnej Emolium INTENSIVE 

Po 1 miesiącu życia.
Skóra bardzo sucha, podrażniona, skłonna do alergii.
Codzienna pielęgnacja całego ciała, w tym suchej skóry na nogach.

Działanie emulsji specjalnej Emolium INTENSIVE 
Emulsja do ciała zawiera w swoim składzie specjalistyczne składniki aktywne, które skutecznie wpływają na objawy
suchej skóry poprzez odpowiednie nawilżenie.
Wiąże wodę w naskórku, nawilżając ją i uzupełniając niedobory lipidów w skórze.
Emolium emulsja specjalna koi i łagodzi zaczerwienienia, pieczenie oraz podrażnienia.
Za sprawą mocznika oraz hialuronianu sodu efektywnie poprawia nawilżenie skóry oraz uelastycznia naskórek.
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Niweluje szorstkość skóry, która staje się miękka i bardziej elastyczna.
Redukuje nieprzyjemne uczucie świądu, chroniąc przed jego ponownym wystąpieniem.

Formuła produktu Emolium INTENSIVE emulsja specjalna
Emolium emulsja specjalna pomaga złagodzić nieprzyjemne dolegliwości związane z suchą skórą. Specjalistyczne
składniki aktywne zawarte w formule Emolium do ciała mają właściwości nawilżające, natłuszczające i odbudowujące.
Biomimetyczne oleje, macadamia i masło shea, pomagają uzupełnić lipidy w skórze, ograniczając przeznaskórkową
utratę wody oraz tworząc na jej powierzchni specjalną barierę ochronną.
Hialuronian sodu wykazuje właściwości nawilżające, zmiękczające i uelastyczniające naskórek.
Trójglicerydy oleju z kukurydzy pomagają redukować uczucie świądu, odbudowując barierę ochronną naskórka i
chroniąc ją przed ponownym wystąpieniem nieprzyjemnych objawów.
Fosfolipidy oleju z ogórecznika pomagają uzupełnić niedobory lipidów, poprawiając odporność skóry na podrażnienia.

Stosowanie
Nanieść cienką warstwę Emolium emulsji specjalnej na dokładnie oczyszczoną skórę całego ciała. Szczególnie zalecane jest stosowanie
preparatu po każdym myciu, jako element codziennej pielęgnacji suchej skóry.
Emolium emulsja do ciała doskonale rozprowadza się na skórze, pozostawiając delikatny film ochronny. Nie stosować w okolicy
podpieluszkowej

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