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Emolium Skin Repair dermoodnowa do rąk 40 ml
 

Cena: 35,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Kremy

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Emolium Skin Repair Dermoodnowa dla rąk został stworzony specjalnie dla skóry bardzo suchej, szorstkiej, potrzebującej
wielowymiarowej regeneracji oraz dla skóry dojrzałej

Przynosi natychmiastową ulgę suchym dłoniom, a dzięki składnikom hydroaktywnym zapewnia intensywne nawilżenie. Krem do
rąk redukuje podrażnienia, pęknięcia naskórka i uczucie świądu, pozostawia skórę miękką i wygładzoną.
Produkty z linii Emolium SKIN REPAIR zostały stworzone z myślą o skórze suchej, dojrzałej i wymagającej intensywnej
regeneracji. Składniki o działaniu naprawczo-regenerującym wspierają odnowę komórkową naskórka, wzmacniają jego strukturę
i zabezpieczają ją przed powstawaniem podrażnień.
Zastosowanie dermoodnowy do rąk Emolium SKIN REPAIR

Skóra bardzo sucha, wymagająca regeneracji
Codzienna pielęgnacja bardzo suchych dłoni

Działanie dermoodnowy do rąk Emolium SKIN REPAIR
Krem do rąk Emolium SKIN REPAIR dzięki składnikom aktywnym, intensywnie odżywia i rewitalizuje skórę.
Wzmacnia naturalną odporność skóry, chroniąc suche dłonie przed pękaniem, podrażnieniami i otarciami.
Krem do rąk redukuje podrażnienia, pęknięcia naskórka i uczucie świądu, pozostawia skórę miękką i wygładzoną.

Formuła dermoodnowy do rąk Emolium SKIN REPAIR
Wyjątkowa formuła kremu do rąk z linii Emolium SKIN REPAIR intensywnie pielęgnuje bardzo suche i pękające dłonie.
Dzięki zawartym w niej składnikom aktywnym nawilża i poprawia elastyczność, sprawiając, że skóra dłoni jest jędrna,
miękka i wygładzona.
Kompleks hydroaktywny zawarty w kremie do rąk intensywnie i długotrwale nawilża nawet bardzo suchą skórę dłoni.
Unikalne połączenie 10 witamin sprawia, że skóra staje się jędrna i gładka dzięki odpowiedniemu odżywieniu i wsparciu
procesu regeneracji naskórka.

Stosowanie
Krem do rąk z linii Emolium SKIN REPAIR przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji. Można stosować go tak często, jak to konieczne.
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Nanieść cienką warstwę kremu na dłonie i delikatnie rozprowadzić. Dzięki lekkiej konsystencji, krem do rąk doskonale się wchłania.

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