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Latopic żel do mycia ciała i włosów 1000 ml
 

Cena: 123,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 1000 ml

Postać Żele

Producent BIOMED KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Latopic w postaci żelu do mycia ciała i włosów jest produktem, który może być stosowany już od 1. dnia życia dziecka. Jego
formuła pozbawiona jest substancji zapachowych oraz sztucznych barwników, poza tym w składzie żelu do mycia ciała i włosów
Latopic nie ma dodatku mydła, które działałoby wysuszająco na skórę. Produkt jest testowany dermatologicznie i ma właściwości
hipoalergiczne, więc będzie odpowiedni również dla osób, których skóra jest szczególnie wrażliwa i wymagająca. Kosmetyk nie szczypie
w oczy, poza tym ma gładką i przyjemną w dotyku konsystencję.

Na co jest żel do mycia ciała i włosów Latopic? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna higiena i pielęgnacja suchej,
atopowej oraz skłonnej do podrażnień skóry głowy i włosów. Produkt ma bogatą formułę, w której można znaleźć między innymi
metabolity Lactobacillus sp. Ich działanie przeciwdrobnoustrojowe przeciwdziała rozwojowi Staphylococcus aureus, który odpowiada za
większość stanów zapalnych skóry atopowej. Kosmetyk nie tylko dokładnie i delikatnie myje oraz oczyszcza skórę i włosy, ale
jednocześnie długotrwale nawilża skórę oraz zmniejsza uczucie jej nieprzyjemnego napięcia. Działanie żelu do mycia ciała i włosów
Latopic nie narusza płaszcza hydrolipidowego naskórka, poza tym produkt wpływa kojąco na wrażliwą skórę. Funkcją Latopic jest
również łagodzenie świądu oraz podrażnień na ciele i głowie. Działanie Latopic jest również korzystne dla kondycji i wyglądu włosów,
które po zastosowaniu kosmetyku stają się bardziej gładkie i miękkie, a przy tym lepiej się układają i dobrze rozczesują.

W opakowaniu znajduje się 100 ml żelu do mycia ciała i włosów Latopic. W skład kosmetyku wchodzą między innymi metabolity
Lactobacillus sp. o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. W składzie kosmetyku można znaleźć też pantenol i alantoinę, a także
glicerynę, SyriCalm® oraz AQUAXYL ™, a także OLIVEM® 300, biolipid oraz polidokanol i betainę.

W jaki sposób stosować kosmetyk Latopic? Żel do mycia ciała i włosów przeznaczony jest do codziennej higieny i pielęgnacji. Zaleca
się nanoszenie jego niewielkiej ilości na dłonie, a następnie równomierne rozprowadzenie preparatu na zwilżonej skórze ciała oraz głowy,
a także na całej długości włosów. Następnie należy dokładnie spłukać żel do mycia ciała i włosów Latopic wodą, po czym zaleca się
delikatne i dokładne osuszenie przy pomocy ręcznika. Po zastosowaniu kosmetyk przynosi ukojenie wrażliwej skórze i łagodzi jej
podrażnienia oraz dokuczliwy świąd, przywracając komfort na długi czas. Regularnie stosowany kosmetyk przyczynia się do dobrego
nawilżenia skóry oraz eliminacji jej uczucia napięcia. Dodatkowo Latopic sprawia, że włosy wyglądają zdrowiej i lepiej się układają, a przy

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/latopic-zel-do-mycia-ciala-i-wlosow-1000-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

tym stają się przyjemnie miękkie.

Kosmetyk przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego i jedynie w ten sposób można z niego korzystać. Produkt należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Składniki
metabolity Lactobacillus sp., SyriCalm®, AQUAXYL™, OLIVEM® 300, biolipid (Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate), polidokanol, betaina,
pantenol, alantoina, gliceryna.

Charakterystyka

Latopic® Żel do mycia ciała i włosów zawiera metabolity Lactobacillus sp., które działają przeciwdrobnoustrojowo, pomagają
zapobiegać rozwojowi Staphylococcus aureus, który wywołuje stany zapalne u osób ze skórą atopową. Żel do mycia ciała i
włosów przeznaczony jest do codziennej higieny i pielęgnacji atopowej, suchej i skłonnej do podrażnień skóry ciała i głowy oraz
włosów.
Dzięki bogatej formule delikatnie myje, nie naruszając płaszcza hydrolipidowego naskórka. Długotrwale nawilża i niweluje
uczucie napięcia skóry.
Działa kojąco, łagodzi świąd i podrażnienia skóry ciała i głowy. Włosy po użyciu żelu stają się miękkie, gładkie, łatwo się
rozczesują i dobrze układają.
Żel przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych.
Ma właściwości hipoalergiczne.
OD 1. DNIA ŻYCIA.
Nie zawiera substancji zapachowych i sztucznych barwników.
PREPARAT TESTOWANY DERMATOLOGICZNIE.
Nie zawiera wysuszającego skórę mydła.
Nie szczypie w oczy.

Stosowanie
Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie, delikatnie rozprowadzić żel na zwilżonej skórze ciała, głowy i na całej długości włosów.
Spłukać wodą. Następnie skórę i włosy dokładnie osuszyć ręcznikiem.

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