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Emolium Intensive krem specjalny 75 ml
 

Cena: 39,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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

Charakterystyka
Emolium Intensive Krem przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji. Składniki aktywne zawarte w formule produktu odżywiają
naskórek oraz łagodzą nieprzyjemne objawy skóry suchej i wymagającej już od 1 miesiąca życia. Krem specjalny Emolium
przeznaczony jest do bardzo suchej skóry twarzy.

Emolium krem to produkt oparty na doświadczeniu specjalistów z dziedziny dermatologii i pediatrii.
Celem kremu jest intensywne nawilżenie i natłuszczenie skóry. Krem odbudowuje barierę ochronną naskórka, pomagając
przywrócić jej naturalne funkcje. Właściwości produktu wpływają pozytywnie na regenerację suchej skóry i działają na nią
kojąco.
Zastosowanie kremu do twarzy Emolium INTENSIVE 

Po 1 miesiącu życia.
Skóra bardzo sucha, podrażniona, skłonna do alergii.
Codzienna pielęgnacja bardzo suchej skóry twarzy.

Działanie kremu Emolium INTENSIVE 
Emolium Intensive krem specjalny wyraźnie nawilża suchą skórę twarzy i uzupełnia niedobory lipidów.
Pomaga łagodzić podrażnienia, zaczerwienienia, kojąc suchą skórę.
Niweluje szorstkość i nadmierne łuszczenie się skóry.
Zmiękcza, uelastycznia, a także wygładza skórę, która staje się przyjemna w dotyku.
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Wytwarza specjalny film lipidowy, pomagający zabezpieczyć skórę przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą ją
podrażniać.

Formuła produktu Emolium INTENSIVE krem
Intensywnie nawilża i koi bardzo suchą skórę twarzy.
Biomimetyczne oleje, macadamia i masło shea, ograniczają utratę wody, pomagają uzupełnić lipidy w skórze, a także
tworzą specjalną barierę ochronną naskórka.
Urea i hialuronian sodu pomagają długotrwale nawilżyć, zmiękczyć i uelastycznić bardzo suchą skórę.
Fosfolipidy oleju z ogórecznika poprawiają odporność skóry na podrażnienia.
Trójglicerydy oleju z kukurydzy wpływają na redukcję uczucia świądu oraz chronią suchą skórę przed ponownym
wystąpieniem tego uczucia. Pomagają też odbudować barierę ochronną naskórka.

Składniki aktywne zawarte w formule kremu wykazują właściwości łagodzące, regenerujące i odbudowujące. Sucha skóra jest
odpowiednio nawilżona.

Stosowanie
Nanieść cienką warstwę kremu Emolium na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu. Najlepsze efekty osiąga się,
stosując Emolium Intensive krem specjalny minimum dwa razy dziennie.

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