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ELODERM Żel do mycia 400ml
 

Cena: 29,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ELODERM, żel do mycia ciała i włosów 2w1, od urodzenia, 400ml

Eloderm żel do mycia ciała i włosów 2w1, delikatnie oczyszcza włosy i ciało, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. Działa
łagodząco, zmniejsza dolegliwości suchej skóry takie jak: świąd, szorstkość, łuszczenie i zaczerwienienie. Usuwa objawy ciemieniuchy.
Przywraca skórze równowagę fizjologiczną. Zawarte w składzie łagodne detergenty nie powodują wysuszenia skóry. Sprawia, że włosy
stają się gładkie, miękkie i łatwiej się rozczesują. Żel nie szczypie w oczy i nie powoduje podrażnienia spojówek.

Zawarty w składzie kompleks Omega 3-6-9 Plus stworzony z 7 olejków: słonecznikowego, kokosowego, lnianego, awokado, arganowego,
makadamia i oliwkowego, posiada właściwości silnie nawilżające, regenerujące i natłuszczające skórę. Prebiotyk przywraca skórze
komfort oraz wspiera prawidłową mikroflorę. D-pantenol i alantoina regenerują, łagodzą i koją.

Zastosowanie: codzienna pielęgnacja skóry suchej, atopowej, swędzącej oraz ze skłonnością do egzemy i alergii. Żel jest odpowiedni 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: niewielką ilość żelu nanieść na dłonie, wmasować w ciało i wilgotną skórę głowy aż do wytworzenia piany, następnie
dokładnie spłukać wodą. W razie konieczności czynność powtórzyć.

Składniki (INCI): Aqua (woda), Disodium Cocoyl Glatamate, Glycerin (gliceryna), Citric Acid, Inulin (inulina), Panthenol (pantenol), Allantoin
(alantoina), Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil (olej kokosowy), 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), Fructose, Glucose, Cellulose Gum, Xanthan
Gum, Cellulose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Dodatkowe informacje:
Produkt przebadany dermatologicznie i okulistycznie pod nadzorem lekarza neonatologa.
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