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ELODERM Balsam nawilżający do ciała 400 ml, od urodzenia
 

Cena: 28,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ELODERM, balsam do ciała, nawilżający, od urodzenia, 400ml

Balsam do ciała Eloderm to produkt nawilżający, przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry z tendencjami do przesuszania, a także
atopowej i swędzącej. Ponadto, preparat sprawdza się w przypadku alergii skórnych oraz egzemy. Co więcej, balsam do ciała Eloderm
można stosować od 1 dnia życia. Wygodne opakowanie z pompką ułatwia aplikacje produktu, również przez najmłodszych
użytkowników. Efekty zostały zaobserwowane już po pierwszym użyciu.

Działanie produktu

Minimalizuje uczucie napięcia, swędzenia, a także takie objawy jak łuszczenie i szorstkość skóry.Regularne użytkowanie balsamu
zapobiega nawrotom suchości.
Chroni skórę przed nadmierną utratą wody oraz przed czynnikami, które pogarszają jej kondycję ( detergenty, chlor, wiatr, mróz).
Długotrwale nawilża skórę, która staje się miękka oraz gładka.
Łagodzi podrażnienia, oparzenia oraz zaczerwienienia.

Składniki aktywne

Kompleks Omega 3-6-9 Plus, a więc oleju słonecznikowego, kokosowego, lnianego, awokado, arganowego, makadamia i oliwkowego,
które wyróżniają się silnym działaniem nawilżającym, odżywiającym oraz regenerującym.Alantoina i D-Pantenol, oddziaływujące
łagodząco, regenerująco oraz kojąco na skórę.
Masło Shea posiada silne właściwości regenerujące.
Witamina E skutecznie natłuszcza i zapobiega powstawaniu podrażnień.
Trójglicerydy Kaprylowo-kaprynowy to emolient, który redukuje swędzenie skóry.
Emulgator ciekłokrystaliczny, dzięki budowie lamelarnej (podobnej do skóry) zapewnia długotrwały efekt nawilżenia.

Skład: Aqua, Paraffinum Liquidum, Ethylhexyl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Arachidyl Alcohol, Glycerin, Propylene Glycol,
Behenyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Butyrospermum Parkii Butter, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Linum
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Usitatissimum Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Allantoin, Arachidyl Glucoside, Glucose, Cetearyl Alcohol, Decylene Glycol, Polyacrylate
Crosspolymer-6, Citric Acid, o-Cymen-5-ol.

Zastosowanie: pielęgnacja suchej, atopowej skóry, skóry swędzącej ze skłonnością do egzemy i alergii. Produkt odpowiedni do skóry z
AZS, zarówno w okresie remisji, jak i nasilenia zmian skórnych.

Sposób użycia: niewielką ilość preparatu dokładnie rozprowadzić na oczyszczoną powierzchnię skóry i pozostawić do wchłonięcia.
Unikać kontaktu z okolicą oczu.

Dodatkowe informacje:
Produkt przebadany dermatologicznie pod nadzorem lekarza neonatologa.
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