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Sebamed mydło 100 g
 

Cena: 26,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 g

Postać Mydła

Producent SEBAPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Sebamed mydło to kosmetyk dedykowany dla osób ze skórą wrażliwą i normalną. Prezentowana kostka myjąca charakteryzuje się pH
równym 5,5, które jest idealną wartością. Dlaczego? Jest ono w pełni zgodne z naturalnym, codziennym pH naszej skóry. Dłonie myte
przy użyciu mydła Sebamed nie mają szans być podrażnione, ze względu na brak zmiany środowiska. Używanie kostki myjącej wspiera
terapie chorób skóry, oferując łagodne oraz delikatne oczyszczanie.

Sebamed mydło polecane jest także do mycia skóry twarzy. Jego łagodna formuła pomaga zachować nie tylko zdrowy wygląd, ale także
oczyścić niedoskonałości, takie jak wypryski, wągry oraz inne zanieczyszczenia skóry. Sebamed mydło idealnie nadaje się do codziennej
pielęgnacji cery przetłuszczającej się, ze skłonnością do podrażnień lub alergii.

Łagodna formuła kostki myjącej zawiera odżywiającą witaminę E oraz nawilżający pantenol. Wszystko po to, by utrzymać skórę w
zdrowej kondycji. Proces ochronny naskórka wspomaga lekko kwaśne pH kostki myjącej, pomagające zapewnić biologiczną barierę
przed drobnoustrojami.

Prezentowany produkt “Sebamed mydło” to 100 g kosmetyku w kostce, zamkniętego w tekturowym opakowaniu.

Masa netto
100 g

Składniki
Sebamed mydło charakteryzuje się następującym składem: Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Triticum vulgare, Paraffin, Sodium Cocoyl
Isethionate, Glyceryl Stearate, Palmitic Acid, Stearic Acid, Cetyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Aqua, Lecithin, Polyquaternium-22, Sodium
Lactate, Panthenol, Sodium Cocoyl Glutamate, Tocopheryl Acetate, Glycine, Magnesium Aspartate, Alanine, Pyridoxine HCl, Lysine,
Leucine, Urea Phosphate, Benzophenone-4, Parfum, CI 47005, CI 61570, CI 77891.

Podane powyżej substancje podano w kolejności od największej procentowej zawartości w produkcie Sebamed mydło do najmniejszej.
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Charakterystyka
Sebamed mydło to delikatny kosmetyk myjący. Ze względu na swój łagodny skład dedykowany jest skórze wrażliwej. Poleca się go także
do stosowania na lekkie postacie trądziku skórnego. Lekko kwasowe pH 5,5, którym charakteryzuje się Sebamed mydło tworzy
dodatkową barierę biologiczną, która niszczy wiele bakterii, odpowiedzialnych m.in. za tworzenie wyprysków, wągrów oraz innych
zanieczyszczeń skóry twarzy. Ponadto niezwykła kompozycja składników z witaminą E i pantenolem na czele, dba o odżywienie i
nawilżenie komórek skóry.

Sebamed mydło jest wskazane do użytku przez osoby, które mają alergie na standardowe mydła myjące oraz jako terapia uzupełniająca
dla pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, łuszczycą, grzybicą skóry, kontaktowym zapaleniem skóry lub zakażeniem skóry.

Stosowanie
Sebamed mydło przeznaczone jest do stosowania zewnętrznego. Produktu należy używać łącznie z wodą w celu dokładnego umycia
skóry ciała.

Jeśli chcesz używać tego produktu do pielęgnacji cery trądzikowej, postępuj zgodnie ze wskazówkami:
● jeśli zachodzi taka potrzeba: zmyj makijaż płynem micelarnym lub olejami;
● zwilż twarz ciepłą wodą,
● nałóż Sebamed mydło na twarz i wmasuj kolistymi ruchami, do uzyskania delikatnej piany,
● dokładnie zmyj twarz najpierw ciepłą wodą, a następnie zimną (która zamknie pory skóry),
● osusz twarz ręcznikiem dedykowanym do twarzy lub papierem jednorazowym (np. kuchennym).
Do mycia skóry twarzy mydłem Sebamed można używać także gąbek lub szczoteczek.

W przypadku użycia mydła Sebamed do twarzy, należy pamiętać, by nie stosować równolegle tej samej kostki do innych części ciała.
Wówczas terapia skóry trądzikowej może nie przynieść oczekiwanego efektu.

Sebamed mydło jest przydatne do użycia przez 12 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Producent
SebaPharma GmbH
Binger Str. 80
56154 Boppard, Niemcy

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