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Pharmaceris EMOTOPIC Balsam nawilżająco-natłuszczający
190ml
 

Cena: 29,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 190 ml (butelka)

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Dermokosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Polecany do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej ibardzo suchej, ztendencją do przesuszenia naskórka, szorstkiej,
ztowarzyszącym świądem iwzmożoną reaktywnością na czynniki zewnętrzne. Do stosowania również profilaktycznie, dla zdrowej skóry,
wcelu zapobiegania suchości oraz zminimalizowania ryzyka nawrotu objawów izaostrzeń atopowego zapalenia skóry. Bez ograniczeń
wiekowych.

Właściwości:

Składniki emolientowe zawarte wbalsamie uzupełniają cement międzykomórkowy iprzywracają optymalny poziom lipidów wnaskórku.
Dostarczają skórze przesuszonej niezbędnych substancji odżywczych inawilżających. Połączenie wysoce skutecznych składników
(wosk zoliwek, lanolina, olej ryżowy), owłaściwościach regenerujących, długotrwale nawilża inatłuszcza naskórek, tworząc barierę
ochronną przeciwdziałającą przeznaskórkowej utracie wody. Balsam przywraca skórze naturalną fizjologiczną równowagę, optymalne
nawilżenie imiękkość. Zmniejsza przesuszenie iłuszczenie naskórka oraz chroni przed nawracającymi objawami nasilonej suchości.
Właściwości kojące iprzeciwświądowe zapewniają olej canola oraz olej konopny, które wykazują wysoką skuteczność wpielęgnacji
suchej skóry iatopowego zapalenia skóry (AZS). Balsam wzmacnia płaszcz hydrolipidowy, chroniąc skórę przed niekorzystnym
działaniem czynników zewnętrznych. Łagodzi podrażnienia izmniejsza nieprzyjemne uczucie świądu iszorstkości naskórka. Szybko się
wchłania, nie pozostawiając na skórze iubraniach tłustego filmu.

Olej konopny – bogaty wwitaminy (A,D,E), kwasy Omega 3,6,9 oraz NNKT (źródło kwasów: linolowego ilinolenowego). Dogłębnie odżywia
iregeneruje naskórek. Łagodzi świąd, podrażnienia oraz zaczerwienienia skóry.Olej canola – wykazuje działanie łagodzące podrażnienia
oraz posiada naturalne właściwości kojące, porównywalne zmedyczną skutecznością produktów leczniczych, utrzymując wysoki
stopień tolerancji ibezpieczeństwa odpowiedni dla dermokosmetyków.Olej ryżowy -pełni funkcje ochronne, atakże nawilżające skórę.
Pomaga wprzywróceniu naturalnej, fizjologicznej równowagi skóry, przyspieszając podziały iwzrost komórek.Lanolina -jakości
farmaceutycznej, sprzyjająca regeneracji skóry. Tworzy delikatną warstwę osłaniającą skórę izmniejszającą nadmierną,
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przeznaskórkową utratę wody. Redukuje zaczerwienienia, suchość iłuszczenie się skóry.Wosk zoliwek – emolient osilnych
właściwościach odżywczych inawilżających. Redukuje dolegliwości atopii: nadmierne przesuszenie, świąd ipieczenie skóry. Zapewnia
zmiękczenie, wygładzenie inawodnienie naskórka.Witamina E – posiada silne działanie regenerujące. Wbudowuje się wstruktury błon
komórkowych ilipidów cementu międzykomórkowego naskórka, odbudowując barierę chroniącą przed niekorzystnym działaniem
czynników zewnętrznych.

Sposób użycia:

Nanieść balsam na oczyszczoną iosuszoną skórę ciała. Do codziennego stosowania, 1-2 razy dziennie.

Składniki:

Woda oczyszczona, Emolienty: Olej konopny, Olej canola, Olej ryżowy, Lanolina jakości farmaceutycznej, Olej parafinowy, Wazelina biała i
inne, Hydroksyacetofenon, Ekstrakty z wiciokrzewów, Glicerol, Składniki pomocnicze.

Producent:
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. z o.o.,
Al. Armii Krajowej 12,
05-500 Piaseczno.
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