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Svr, Topialyse, krem odżywczy, skóra sucha i wrażliwa, 200
ml
 

Cena: 40,96 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FILORGA POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Odżywczy krem SVR Topialyse został stworzony z myślą o pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej. Może być stosowany przez osoby
dorosłe, dzieci i niemowlęta już od 1. dnia życia, do twarzy i ciała. Intensywnie odżywia skórę i przeciwdziała jej przesuszeniu. Wspiera
odbudowę bariery naskórkowej i ochroni ją. Łagodzi uczucie ściągnięcia skóry i dyskomfort. Zapewnia nawilżenie skóry utrzymujące się
do 48 godzin. Posiada kremową, lekką i szybko wchłaniająca się konsystencję, która nie pozostawia klejącej warstwy i umożliwia
założenie ubrań bezpośrednio po aplikacji. Już od pierwszego zastosowania kremu skóra jest sprężysta, miękka i aksamitna w dotyku.
 

Zawarty w kremie

olej kokosowy i olej bawełniany są bogatym źródłem kwasów omega 3, 6, i 9, które działają łagodząco, zmiękczają i odbudowują
barierę skórną,
nikotyniamid to forma witaminy B3, łagodzi podrażnienia i przeciwdziała powstawaniu nowych,
cukry hyfdrofilowe zatrzymują wodę w skórze i zapewniają długotrwałe nawilżenie, wzmacniają funkcje obronne skóry,
olej z orzechów babassu wnika głęboko w skórę i nawilża, przeciwdziałając utracie wilgoci, wzmacnia naturalną barierę
ochronną skóry.

Zastosowanie

Do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej. 
Dla całej rodziny: dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Również dla noworodków od 1. dni życia, z wyłączeniem wcześniaków
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przebywających na oddziale neonatologii. 
Do stosowania na twarz i ciało.

 

Sposób użycia

Nanieś krem na czystą skórę twarzy i/lub ciała, delikatnie masując. 
Stosuj 1-2 razy dziennie.
Jako uzupełnienie pielęgnacji zaleca się stosować do mycia kojący balsam SVR Topialyse Lavant lub olejek Topialyse Huile
Lavante Micellaire.

 

Składniki (INCI)

Aqua, Paraffinum Liquidum (parafina ciekła), Cocos Nucifera (Coconut) Oil (olej kokosowy), Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil (olej
z nasion bawełny), Petrolatum (wazelina), C10-18 Triglycerides, Glycerin (gliceryna), Hexyldecyl Stearate, Niacinamide (witamina B3),
Orbignya Oleifera Seed Oil (olej z orzechów babassu), Sodium Polyacrylate, Saccharide Isomerate, Tocopheryl Acetate (octan tokoferylu),
Tocopherol (witamina E), Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Pentylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Xanthan Gum,
Sodium Citrate, Pafrum (Fragrance).
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