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Uriage Xemose olejek do kąpieli 1000 ml
 

Cena: 102,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Olejki

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Uriage Xemose w postaci olejku do kąpieli jest produktem o przyjemnej konsystencji, który skuteczni oczyszcza skórę i
nawilża jej zewnętrzne warstwy. Wyrób jest hipoalergiczny, a w jego formule nie znajduje się dodatek mydła. Produkt został też
przebadany okulistycznie i ma formułę delikatną i pozbawioną zapachu. Wyrób przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, młodzieży,
dzieci i niemowląt.

Na co jest olejek do kąpieli Uriage Xemose? Wskazaniem do stosowania olejku jest codzienna higiena dermatologiczna skóry suchej i
bardzo suchej, a także skóry skłonnej do atopii. Bardzo dobrze sprawdzi się przy skórze podrażnionej, która wymaga szczególnie
delikatnej pielęgnacji. Olejek do kąpieli Uriage Xemose to wyrób o opatentowanej formule, która regeneruje skórę i wygładza ją, a także
działa na podrażnienia kojąco, łagodząco i przeciwzapalnie. Kosmetyk dodatkowo nawilża skórę oraz działa na nią przeciwzapalnie.
Ważną jego rolą jest również przywracanie skórze naturalnej bariery ochronnej i komfortu, a dodatkowo ochrona przed skutkami
wysuszenia w związku ze stosowaniem twardej wody.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml delikatnego olejku do mycia Uriage Xemose. W skład kosmetyku wchodzą składniki aktywne, które
są delikatne dla skóry oraz sprawiają, że zostaje ona dokładnie, ale też bezpiecznie oczyszczona. W składzie produktu znaleźć można
wodę termalną Uriage, która ma właściwości kojące, łagodzące oraz nawilżające, a także delikatne substancje natłuszczające, które
utrzymują na powierzchni skóry film hydrolipidowy. Olejek do mycia Uriage Xemose w składzie ma opatentowaną formułę
Cerasterol-2F® Complex, która wygładza skórę bardzo suchą i sprzyja jej regeneracji. Zawarte w formule kosmetyku Ceramidy z
Kwasami Omega-3 + Ceramidy Omega-6 mają działanie ukierunkowane, dzięki czemu celują w płytkową mikrostrukturę
międzykomórkowego cementu. Produkt w składzie ma też fitosterole – frakcja niezmydlająca oleju rzepakowego działa przeciwzapalnie
na skórę.

Jak stosować kosmetyk Uriage Xemose w postaci olejku myjącego? Produkt przeznaczony jest do codziennego stosowania w czasie
mycia pod prysznicem lub w wannie. Zaleca się aplikację olejku na wilgotną skórę twarzy i ciała, a następnie delikatne masowanie skóry,
aż do uzyskania efektu delikatnej piany. Na tym etapie wystarczy olejek do kąpieli Uriage Xemose spłukać oraz delikatnie osuszyć skórę
ręcznikiem bez tarcia. Produkt bardzo dobrze sprawdzi się jako początkowy etap codziennego dbania o skórę bardzo suchą i skłonną do
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atopii. Kosmetyk jest hipoalergiczny, a jego delikatna formuła jest bardzo dobrze tolerowana przez skórę. Jak każdy kosmetyk, Uriage
Xemose w postaci olejku myjącego ma również jednak przeciwwskazania. Nie powinny z niego korzystać osoby z nadwrażliwością na
jakikolwiek ze składników znajdujących się w jego formule. Jeśli okaże się, że pacjent jest uczulony na kosmetyk i pojawią się u niego
objawy alergiczne po zastosowaniu produktu, powinien skonsultować się z lekarzem i zaprzestać dalszego korzystania z kosmetyku.

Charakterystyka

Dermatologiczna higiena w postaci olejku do kąpieli do skóry suchej, bardzo suchej, skłonnej do atopii i łuszczycy.
OPATENTOWANA FORMUŁA CERASTEROL-2F® COMPLEX – regeneruje i wygładza
CERAMIDY Z KWASAMI OMEGA-3 + CERAMIDY OMEGA-6: ukierunkowane działanie na płytkową mikrostrukturę cementu
międzykomórkowego
FITOSTEROLE: frakcja niezmydlająca oleju rzepakowego: działanie przeciwzapalne
WODA TERMALNA URIAGE – działanie łagodzące, kojące, nawilżające
GLICERYNA
EKSTRAKT Z MASŁA SHEA
SZCZEGÓLNE ŚRODKI SUPER-NATŁUSZCZAJĄCE: utrzymanie hydrolipidowego filmu na powierzchni skóry, nawilżanie,
zmniejszenie szorstkości skóry

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