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Emolium Dermocare, emulsja do ciała od 1 dnia życia, 400 ml
 

Cena: 58,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent NEPENTES S.A.

Opis produktu
 

Emolium emulsja do ciała jest kompletnym emolientem przeznaczonym do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej oraz ze skłonnością do
podrażnień. Kosmetyk zmiękcza i uelastycznia naskórek, a także przywraca odpowiedni poziom wody, wykazując długotrwałe działanie
nawilżające. Emulsja chroni przed nadmiernym wysuszeniem oraz niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Zawiera
humektanty i naturalne oleje roślinne, które tworzą fizjologiczna warstwę okluzyjna, zapobiegająć ucieczce wody ze skóry. Emolient jest
polecany do stosowania u dzieci oraz niemowląt od pierwszych dni życia. Emulsja jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo
Pediatryczne.

 

Emolium Dermocare Emulsja do ciała

zawiera biomimetyczne oleje: macadamia  i masło shea, które odbudowują barierę ochronną skórę
długortwale nawilża skórę dzięki hialuronianowi sodu i mocznikowi
zawiera alantoinę, która wspomaga regenerację naskóka i łagodzi podrażnienia

Składniki aktywne

Masło shea: bogata w trójglicerydy oraz witaminy (A+E). Ma właściwości natłuszczające, wygładzające i łagodzące. Wzmacnia
płaszcz lipidowy skóry.
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Olej macadamia: dostarcza niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki czemu doskonale nawilża (poprzez ograniczenie
nadmiernego TEWL) oraz uelastycznia skórę
Trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe: uzupełniają niedobory lipidówm w cemencie międzykomórkowym, natłuszczają skórę.
Zmniejszają ryzyko podrażnień spowodowanych szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych

Zawiera biomimetyczne oleje: macadamia i masło shea, które odbudowują barierę ochronną naskórka
Długotrwale nawilża dzięki hialuronianowi sodu i mocznikowi.
Zawiera alantoinę, która wspomaga regenerację naskórka i łagodzi podrażnienia.

 

 

Zastosowanie

Pielęgnacja skóry suchej, wrażliwej, skłonnej do alergii, dla dzieci i niemowląt od 1.dnia życia.

 

Sposób użycia

Nanieść cienką warstwę emulsji na dokładnie oczyszczoną skórę całego ciała.
Zalecane jest stosowanie preparatu po każdym myciu.
Szczególnie zalecane jest stosowanie preparatu po każdym myciu
Dzięki lekkiej konsystencji doskonale rozprowadza się na skórze i szybko wchłania, nie pozostawiając uczucia lepkości.
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