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Emotopic emolientowa kostka myjąca do twarzy i ciała do
codziennego stosowania 100 g
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Mydła

Producent DR IRENA ERIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Triticum Vulgare Starch, Sodium Cocoyl Isethionate, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Cetearyl Alcohol, Aqua, Glycerin, Hydrogenated
Castor Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Brassica Campestris Seed Oil, Parfum, Cocamidopropyl Betaine, Astrocaryum
Murumuru Seed Butter, Titanium Dioxide.

Wskazania i działanie

Myjąca kostka (syndet)przeznaczona do codziennej pielęgnacji i oczyszczania skóry delikatnej, wrażliwej, skłonnej do
podrażnień, zaczerwienień oraz dla skóry chronicznie suchej i atopowej.
Rekomendowana dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.
Kostka myjąca, o bogatym składzie naturalnych olejów: konopny, canola, awokado oraz odżywczego murumuru butter,
przywraca optymalne nawilżenie skóry, przeciwdziałając wysuszeniu, podrażnieniom i uczuciu napięcia.
W odróżnieniu od tradycyjnego mydła kostka emolientowa ma neutralne pH i zawiera niezwykle łagodne, substancje
powierzchniowo czynne, które nie naruszając warstwy lipidowej skóry, zapobiegają jej wysuszeniu podczas oczyszczania.
Kostka myjąca wykazuje wysoką skuteczność w niwelowaniu dolegliwości skóry suchej i wrażliwej, wzmacniając fizyczne
właściwości barierowe naskórka, kojąc i łagodząc objawy podrażnienia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Kostkę należy stosować jak mydło: nanieść na wilgotne dłonie do wytworzenia piany, a następnie rozprowadzić na skórze twarzy i ciała.
Delikatnie masować i spłukać.
Stosować rano i/lub wieczorem w ramach codziennej higieny.
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Zalecane jest stosowanie kostki myjącej z pozostałymi preparatami EMOTOPIC.

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