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Svr Topialyse olejek do mycia i kąpieli 200 ml
 

Cena: 36,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Olejki

Producent SVR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Olejek do mycia i kąpieli dla skóry suchej, wrażliwej i atopowej

Unikalna receptura olejku do mycia oparta na micelach.
Co to są micele?

Bardzo delikatne, niejonowe surfaktanty,posiadają 2 strony: hydrofilową i lipofilową, jego dwoistość pozwala wychwycić
wszystkie rodzaje nieczystości

Po co stosuje się micele do oczyszczania skóry bardzo wrażliwej, suchej czy atopowej?
Delikatnie usuwają nieczystości bez pocierania skóry
nie naruszają hydrofilowego filmu na skórze
doskonale oczyszczają skórę nie podrażniając jej
zastępują drażniące surfaktanty stosowane w preparatach do mycia

Składniki

35% faza olejowa: Olej kokosowy, Olej bawełniany, Oliwa z oliwek
1% Niacynamid
cukry hydrofilowe
cukry prebiotyczne

Charakterystyka

Delikatnie oczyszcza, głęboko odżywia skórę i chroni przed wysuszeniem
Koi i łagodzi świąd i podrażnienia
Odbudowuje i wzmacnia funkcję bariery naskórkowej
Zapewnia natychmiastowy i długotrwały komfort
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Zapewnia nawilżenie skóry przez 24 h.
Regeneruje warstwę lipidową
Nie zawiera :mydła,konserwantów,barwników,silikonów, parabenów, siarczanów
100% BEZPIECZEŃSTWA

Dla niemowląt od 1 dnia życia (z wyłączeniem wcześniaków), dzieci i dorosłych
Przetestowany na wrażliwej , suchej i bardzo suchej skórze dorosłych
Przetestowany na skórze atopowej niemowląt i dzieci
Przetestowany na skórze głowy niemowląt
Nie szczypie w oczy

TESTOWANY POD KONTROLĄ DERMATOLOGICZNĄ, OFTALMOLOGICZNĄ, PEDIATRYCZNĄ I GINEKOLOGICZNĄ

Stosowanie
Stosować na wilgotną skórę, rozmasować i spłukać

Na twarz i ciało
Do mycia ciała i główki noworodkom (z wyłączeniem wcześniaków)
Do higieny intymnej
Do mycia pod prysznicem lub do kąpieli w wannie

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