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Oilatum baby emulsja do kąpieli 250 ml
 

Cena: 38,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Emulsje

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Oilatum Baby emulsja do kąpieli jest produktem o delikatnej, hipoalergicznej formule, który może być stosowany już od 1.
dnia życia dziecka. W skład kosmetyku nie wchodzą konserwanty, poza tym jest on pozbawiony barwników i substancji zapachowych, a
jego formuła została zredukowana do minimum, by zmniejszyć ryzyko pojawiania się uczuleń, nie tracąc jednocześnie cennego działania
składników aktywnych na skórę. Kosmetykiem Oilatum Baby emulsja do kąpieli można myć całe ciało dziecka, w tym również jego
twarz i głowę.

Na co jest Oilatum Baby emulsja do kąpieli? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja skóry dziecka, a także
jej oczyszczanie. Kosmetyk jest bardzo delikatny i dobrze dostosowany do potrzeb skóry najmłodszych dzieci. Sprawdzi się w
codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Szczególnie polecany jest w przypadku skóry suchej i wrażliwej, a także podatnej na
podrażnienia. Może być z powodzeniem stosowany nawet w przypadku cery z cechami atopii i egzemy. Działanie Oilatum Baby emulsja
do kąpieli polega na delikatnym oczyszczaniu dziecięcej skóry. Funkcją emulsji do kąpieli Oilatum Baby jest również nawilżanie skóry
dziecka oraz jej zabezpieczanie. Kosmetyk przynosi ulgę wrażliwej skórze i koi podrażnienia, łagodząc jednocześnie dolegliwości
towarzyszące przesuszeniu skóry.

W opakowaniu znajduje się 250 ml kosmetyku Oilatum Baby emulsja do kąpieli. W skład kosmetyku wchodzą emolienty, które tworzą
na powierzchni skóry warstwę ochronną – jej zadaniem jest uzupełnianie lipidów w naskórku oraz natłuszczanie skóry, a oprócz tego jej
ochrona przed działaniem czynników zewnętrznych i podrażnieniami. Szczegółowy skład produktu można sprawdzić na jego
opakowaniu. Emulsja do kąpieli Oilatum Baby powinna być stosowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Jak stosować kosmetyk Oilatum Baby emulsja do kąpieli? Zaleca się wlanie około 1–2 nakrętki emulsji Oilatum Baby do wanienki
wypełnionej wodą. W ten sposób powstanie roztwór, w którym można wykąpać dziecko. Dziecięcą skórę należy myć, wykorzystując dłoń
lub myjkę. Ruchy opiekuna powinny być powolne i delikatne, poza tym można lekko masować dziecięcą skórę. Roztwór Oilatum Baby
emulsja do kąpieli ma właściwości delikatnie myjące, więc nie ma potrzeby dodawania do dziecięcej kąpieli innych preparatów
myjących. Kosmetyk dobrze oczyszcza, a przy tym nawilża skórę i zabezpiecza ją przed niekorzystnym wpływem czynników
zewnętrznych. Po skończonej kąpieli dziecka zaleca się osuszenie jego skóry miękkim ręcznikiem.
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Kosmetyk Oilatum Baby emulsja do kąpieli jest bardzo delikatny dla dziecięcej skóry i może być stosowany już od 1. dnia życia. Dzięki
ograniczeniu zbędnych składników do minimum zredukowano ryzyko ewentualnych uczuleń związanych ze stosowaniem produktu.
Przeciwwskazania dotyczą jednak nadwrażliwości na choć jedną z substancji znajdujących się w formule wyrobu. W przypadku
zaobserwowania objawów nadwrażliwości należy odstawić kosmetyk i zasięgnąć porady lekarza.

Składniki
Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, PEG-8 Dilaurate, Cetyl Acetate, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Stearyl Acetate, Oleyl Acetate,
Acetylated Lanolin Alcohol.

Charakterystyka
Oilatum Baby emulsja do kąpieli polecana jest do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, w szczególności wrażliwej, suchej i
podatnej na podrażnienia, a nawet z cechami atopii i egzemy. Delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę dzieci i niemowląt, nawet od
pierwszego dnia życia. Emolienty, które stanowią substancje dominujące w składzie Oilatum Baby, pozostawiają na skórze warstwę
ochronną, zabezpieczającą przed podrażnieniami, natłuszczając i uzupełniając lipidy w naskórku. Stosowanie emulsji do kąpieli Oilatum
Baby zapewnia odpowiedni stopień nawilżenia skóry i zazwyczaj nie wymaga stosowania dodatkowych kosmetyków nawilżających.
Prosta formuła kosmetyku ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia alergii skórnych.
Emulsja myje i pielęgnuje nie tylko skórę na całym ciele dziecka, w tym na twarzy, ale także oczyszcza i nawilża jego włosy.

Emulsja do kąpieli myje, nawilża oraz chroni skórę dziecka przed wysuszeniem i negatywnym wpływem czynników drażniących.
Nie wymaga stosowania dodatkowych środków myjących.
Postać emulsji zapewnia kojącą, mleczną kąpiel, która wspomaga leczenie wysuszonej skóry, a hipoalergiczna formuła
minimalizuje ryzyko powstania alergii.

Stosowanie
Emulsja do kąpieli Oilatum Baby przeznaczona jest do codziennego oczyszczania i pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt od pierwszego
dnia życia.
Kosmetyk Oilatum Baby polecany jest do mycia i pielęgnacji każdego rodzaju skóry, z wyszczególnieniem tej wrażliwej, podatnej na
podrażnienia, atopię, czy egzemę. Nie stosuje się go bezpośrednio na skórę, co dodatkowo zabezpiecza naskórek przed zetknięciem ze
zbyt stężonym preparatem i ewentualną reakcją nadwrażliwości skóry.

Do wypełnionej wodą wanienki, należy wlać 1-2 nakrętki emulsji Oilatum Baby. W tak przygotowanym roztworze kąpać dziecko, myjąc je
ręką lub przy pomocy myjki, wykonując przy tym powolne, delikatne, masujące ruchy. Nie dodawać innych preparatów myjących.
Oilatum Baby posiada właściwości myjące i nawilżające całe ciało dziecka, łącznie z twarzą i całą głową.
Po zakończeniu kąpieli, należy delikatnie osuszyć skórę dziecka miękkim ręcznikiem.

Ważne informacje
Produkt testowany dermatologicznie.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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