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Svr Topialyse balsam w sprayu 200 ml
 

Cena: 60,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Aerozole

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Zapewnia natychmiastowe działanie przeciwświądowe i przeciwdziałające podrażnieniom. Wzmacnia funkcje obronne skóry
uzupełniając poziom lipidów.
Skuteczność utrzymuje się 48godz*.
Kompletna receptura, która gwarantuje skuteczne działanie
40% KOMPLEKS ODŻYWCZY – najwyższe stężenie emolientów w formie sprayu* :

OLEJ KOKOSOWY VIRGIN: źródło kawasów Omega 6 i 9 . Nawilża skórę i zapewnia jej komfort.
OLEJ Z LNIANKI : źródło kwasów Omega 3, 6, 9. Odżywia skórę i zapewia jej miękkość.
MASŁO BABASSU: masło roślinne o właściwościach podobnych do silikonu, pozwala na łatwe rozprowadzanie balsamu
na skórze. Zapewnia odżywienie i komfort.
4% Niacynamid: koi podrażnienia, nawilża i odbudowuje barierę skórną.
Cukier prebiotyczny : przywraca równowagę mikrobiomu i wzmacnia naturalny system obronny skóry.

Nie zawiera konserwantów. Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych.
UŁATWIA CODZIENNĄ PIELĘGNACJĘ SKÓRY ATOPOWEJ

Codzienne stosowanie emolientów może być pracochłonne. Dzięki regenerującemu balsamowi w sprayu Topialyse ten
obowiązek może stać się dziecinnie prosty !
Dla skóry bardzo suchej i atopowej. Dla dzieci od 1 dnia* * życia. Do stosowania na twarz i ciało.

*Test stosowania, 21 ochotników, raz dziennie przez 21 dni, samoocena.
* *z wyłączeniem wczesniaków przebywających na oddziale neonatologii

Intensywny balsam regenerujący TOPIALYSE o SKUTECZNOŚCI przeciwświądowej do 48 GODZ.
WYSOKIE STĘŻENIE odżywczej fazy emoliencyjnej (40%), która odbudowuje bariere skórną od pierwszej aplikacji.*
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Wystarczy 30’ aby poczuć działanie. Spray o wielopozycyjnym stosowaniu na miejsca trudnodostępne: pod kolanami,
plecy. Szybko się wchłania i wysycha pozwalając na komfortowe nałożenie ubrania.
Doskonała TOLERANCJA pozwala na stosowanie balsamu u wszystkich – także noworodków od 1 dnia życia.

*Test stosowania, 21 ochotników, raz dziennie przez 21 dni, samoocena.
* *z wyłączeniem wczesniaków przebywających na oddziale neonatologii.

Stosowanie
Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać w odległości 15 cm od skóry lub na dłoń, jeżeli środek ma być zastosowany na twarzy, a
następnie rozprowadzić.

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