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Elo-baza, krem intensywnie natłuszczający, 75g
 

cena: 24,94 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 75 g

Postać krem

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji kosmetyk

Opis produktu
 

Zastosowanie:

Elo-baza krem intensywnie nat?uszczaj?cy to specjalistyczny krem do twarzy i cia?a, który jest polecany:

•    do codziennej piel?gnacji skóry bardzo wra?liwej, suchej, ze sk?onno?ciami alergicznymi
•    do ochrony skóry przed niekorzystnym wp?ywem czynników atmosferycznych
•    jako emolient w zaleconej przez lekarza terapii miejscowej u osób z chorobami skóry wymagaj?cymi u?ycia
miejscowych sterydów lub inhibitorów kalcyneuryny (w schematach tzw. terapii naprzemiennej, w której
pomi?dzy aplikacjami leku stosowane s? emolienty).
 

Dzia?anie:

Dzi?ki unikalnemu sk?adowi krem zapewnia optymalne nat?uszczenie, nawil?enie i wyg?adzenie skóry,
?agodzi podra?nienia i zaczerwienienia. Wyra?nie zmniejsza szorstko?? skóry i sk?onno?? do nadmiernego
z?uszczania naskórka, minimalizuj?c tym samym uczucie ?wi?du. Pozostawia na skórze ochronny film,
chroni?cy przed czynnikami zewn?trznymi i zapobiegaj?cy przeznaskórkowej utracie wody (TEWL -
Transepidermal Water Loss). Poprawia ogólny wygl?d skóry, nadaj?c jej mi?kko?? i jedwabist? g?adko??.

wosk pszczeli – wyg?adza i zmi?kcza skór?, tworzy na powierzchni skóry film ochronny zapobiegaj?cy
przeznaskórkowej utracie wody (TEWL - Transepidermal Water Loss).

gliceryna – intensywnie nawil?a, minimalizuj?c dyskomfort suchej i wra?liwej skóry.
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wazelina – ma dzia?anie nat?uszczaj?ce i ochronne. Skutecznie zapobiega wysuszeniu skóry. Doskonale
regeneruje wysuszony naskórek.

Produkt nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej.
Krem Elo-baza zosta? przebadany dermatologicznie.
 
Efekt:

Nawil?ona, od?ywiona i elastyczna skóra bez podra?nie?.
 

Sposób u?ycia:

Nanie?? cienk? warstw? kremu na dok?adnie oczyszczon? i osuszon? skór?.
Stosowa? codziennie.
 

Sk?ad: 

Aqua, Petrolatum, Cera Alba, Sorbitan Isostearate, Paraffinum LIquidum, Glycerin, Magnesium Sulfate,
Hexamidine Diisethionate

Przeciwwskazania:

•    Nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
•    Ostre stany zapalne skóry wymagaj?ce leczenia farmakologicznego.
 

Ostrze?enia:

•    Stosowa? tylko zewn?trznie.
•    Unika? kontaktu preparatu z oczami i b?onami ?luzowymi.
•    Chroni? przed dzie?mi.
•    Przechowywa? w temperaturze pokojowej (15°C-25°C). Nie zamra?a?.
•    Nie stosowa? po up?ywie terminu wa?no?ci.
 

 Producent:

Bausch Health Poland sp. z o.o.
 ul. Przemys?owa 2
35-959 Rzeszów
 

Informacji o produkcie udziela:

Bausch Health Poland sp. z o.o.
 ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
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