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ELODERM Emulsja do kąpieli 400 ml od urodzenia
 

Cena: 29,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ELODERM, emulsja do kąpieli, od urodzenia, 400ml

Emulsja do kąpieli o podwójnym działaniu: jednocześnie myje i pielęgnuje skórę. Posiada bogatą formułę stworzoną na bazie
emolientów i olejów. Likwiduje napięcie, szorstkość i suchość skóry. Można ją stosować zarówno do kąpieli, jak również bezpośrednio na
skórę na najbardziej przesuszone miejsca, aby je natłuścić i zmiękczyć. Pozostawia delikatny film, który skutecznie chroni skórę przed
utratą wody. Nie powoduje powstawania zaskórników. Nie tworzy osadu na wannie. Już po pierwszym użyciu koi suchą i podrażnioną
skórę, pozostawiając ją miękką i gładką. Długotrwale odżywia, nawilża i natłuszcza, zapobiega drapaniu i łagodzi świąd. Regularne
stosowanie emulsji zmniejsza pieczenie, swędzenie i zaczerwienienie skóry.

Zawarty w składzie kompleks Omega 3-6-9 plus stworzony z 7 olejków: słonecznikowego, kokosowego, lnianego, awokado, arganowego,
makadamia i oliwkowego, silnie nawilża, regeneruje i natłuszcza skórę. Witamina E zapobiega powstawaniu podrażnień, doskonale
natłuszcza.

Zastosowanie: codzienna pielęgnacja skóry suchej, atopowej, swędzącej oraz ze skłonnością do egzemy i alergii. Emulsja jest
odpowiednia do pielęgnacji skóry z AZS w okresie remisji, jak i nasilenia zmian skórnych. Dla dzieci i dorosłych. Do stosowania od 1. dnia
życia.

Sposób użycia:

kąpiel dzieci i niemowląt: do wypełnionej wodą wanienki wlać ok. 15ml emulsji, po czym dokładnie wymieszać;
kąpiel dorosłych: zmieszać ok. 30-40ml preparatu z wodą i dobrze wymieszać.

Nie należy stosować dodatkowych środków myjących. Po kąpieli należy osuszyć skórę delikatnie dotykając ręcznikiem, tak aby nie
zetrzeć ze skóry powstałego filmu ochronnego.

Składniki (INCI): Parrafinum Liquidum (prafina ciekła), Isopropyl Palmitate, Isopropyl Myristate, Trilaureth-4 Phoshate, Oleth-5,
Tocopheryl Acetate (octan witaminy E), Helianthus Annuus Seed Oil (olej z nasion słonecznika), Cocos Nucifera Oil (olej kokosowy),
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Linum Usitatissimum Seed Oil (olej lniany), Persea Gratissima Oil (olej z awokado), Argania Spinosa Kernel Oil (olej arganowy),
Macadamima Ternifolia Seed Oil (olej makadamia), Olea Europaea Fruit Oil (oliwa z oliwek), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract (wyciąg z
rozmarynu), Caprylyl Glycol.

Dodatkowe informacje:
Produkt przebadany dermatologicznie pod nadzorem lekarza neonatologa.
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