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Emolium Intensive olejek do kąpieli 200 ml
 

Cena: 38,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Olejki

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Intensive Olejek do kąpieli został stworzony z myślą o pielęgnacji i odżywianiu skóry suchej oraz wymagającej już po 1
miesiącu życia. 

Przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji podrażnionej i suchej skóry. Olejek do kąpieli intensywnie nawilża i natłuszcza. Ma
działanie łagodzące i niwelujące uczucie świądu.
Emolium olejek do kąpieli może być stosowany do skóry bardzo suchej, podrażnionej i skłonnej do alergii.
Zastosowanie olejku do kąpieli Emolium INTENSIVE

Po 1 miesiącu życia
Skóra bardzo sucha, podrażniona, skłonna do alergii
Codzienna higiena i pielęgnacja całego ciała

Działanie olejku do kąpieli Emolium INTENSIVE
Intensywnie nawilża i odżywia suchą skórę, delikatnie ją oczyszczając i pielęgnując.
Zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry i pozostawia na jej powierzchni film ochronny.
Niweluje szorstkość bardzo suchej skóry.
Regularnie stosowany eliminuje nadmierne łuszczenie i uczucie świądu.

Formuła olejku do kąpieli Emolium INTENSIVE
Wyjątkowa formuła olejku do kąpieli skutecznie i delikatnie oczyszcza skórę oraz intensywnie ją nawilża. Zawarte w
olejku do kąpieli składniki aktywne łagodzą podrażnienia i uczucie świądu, przywracając poczucie komfortu.
Olejek do kąpieli zawiera COLA®LIPID B, który uzupełnia niedobory lipidów w skórze oraz poprawia odporności skóry na
podrażnienia.
Oksydowane trójglicerydy oleju z kukurydzy odbudowują barierę ochronną i łagodzą uczucie świądu.
Olej makadamia i masło shea natłuszczają skórę i tworzą na jej powierzchni barierę ochronną.
Hialuronian sodu intensywnie nawilża i uelastycznia naskórek

Stosowanie
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Kąpiel dla niemowląt i dzieci: Do wanienki wypełnionej wodą należy wlać 15 ml olejku do kąpieli Emolium (1/2 miarki). Po oczyszczeniu
skóry delikatnie osuszyć skórę dziecka ręcznikiem, bez pocierania. Skóra po kąpieli z zastosowaniem olejku nie wymaga użycia środków
natłuszczających, jednak dla wzmocnienia efektu pielęgnacyjnego można zastosować odpowiedni emolient, by lepiej chronić ją przed
ponownym wysuszeniem. (Krem, Krem Specjalny lub Emulsja specjalna, Emulsja do ciała).
Kąpiel dla dorosłych: Do wanny napełnionej wodą należy wlać 30 ml preparatu Emolium (1 miarkę). Następnie należy delikatnie osuszyć
skórę ręcznikiem, bez pocierania.

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