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Emotopic balsam nawilżająco-natłuszczający do ciała 190
ml
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 190 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Skład: Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Olej ryżowy, Lanolina jakości farmaceutycznej, Olej parafinowy, Wazelina
biała i inne, Hydroksyacetofenon, Ekstrakty z wiciokrzewów, Glicerol, Składniki pomocnicze.
Składniki/Ingredients (INCI): Aqua (Water), Canola (Canola) Oil, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Hydrogenated Olive Oil Decyl Esters,
Glycerin, C14-22 Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Petrolatum, Sodium Polyacrylate, Lanolin, Oryza Sativa (Rice) Bran
Oil, C12-20 Alkyl Glucoside, Hydroxyacetophenone, Cyclopentasiloxane, Trideceth-6, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Lonicera
Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract, Citric Acid, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, PEG/PPG-18/18 Dimethicone,
Tocopherol.

Wskazania i działanie

Wskazania:
Wskazany do codziennego stosowania w celu zapobiegania objawom atopowego zapalenia skóry (AZS) takim jak:
suchość skóry, podrażnienia, zaczerwienienia. Polecany również dla suchej i wrażliwej skóry, z tendencją do nawrotów
suchości i nadwrażliwości na czynniki zewnętrzne: mróz, wiatr, suche powietrze, substancje drażniące, odzież.

Balsam wspomaga utrzymanie prawidłowej kondycji i funkcjonowania naskórka od 1. dnia życia.
Formuła na bazie naturalnych olejów zapewnia skórze przesuszonej niezbędne działanie nawilżająco-natłuszczające,
przywracając jej prawidłową równowagę wodno-lipidową.
Balsam zapobiega suchości i łuszczeniu naskórka oraz chroni przed nawracającymi objawami przesuszenia. Emolientowa
formuła balsamu tworzy na powierzchni skóry „naturalną tarczę ochronną” przed niekorzystnym działaniem czynników
zewnętrznych.
Balsam na bazie naturalnych olejów i lanoliny przywraca komfort skóry łagodząc i kojąc podrażnienia a także redukując
nieprzyjemne uczucie napięcia.
Formuła balsamu szybko się wchłania, nie pozostawiając na skórze i ubraniach tłustego filmu.
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Wyrób medyczny opracowany pod nadzorem dermatologów dziecięcych oraz przebadany pod kątem biozgodności.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Nanieść balsam na oczyszczoną i osuszoną skórę ciała. Do codziennego stosowania, 1-2 razy dziennie.

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