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Elo-baza, krem lekki, 75g
 

cena: 1,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 75 g

Postać krem

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji kosmetyk

Opis produktu
 

Zastosowanie:

Elo-baza krem  lekki 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
•    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 doskona?e nawil?enie i wyg?adzenie skóry, ?agodzi podra?nienia
i zaczerwienienia. Pozostawia na skórze lekki, ochronny film, chroni?cy j? przed czynnikami zewn?trznymi i
zapobiegaj?cy przeznaskórkowej utracie wody (TEWL - Transepidermal Water Loss).

•    ceramidy – stanowi? naturalny, g?ówny sk?adnik tzw. bariery naskórkowej. Aktywnie uczestnicz? w
zatrzymywaniu wody w naskórku, warunkuj?c prawid?owe nawil?enie skóry. Udowodniono, ze niedobór
ceramidów wyst?puje u osób chorych na atopowe zapalenie skóry.

•    fitosfingozyna – wp?ywa na syntez? naturalnych ceramidów, wzmacnia barier? skórn?, ?agodzi
podra?nienia.

•    dimetikon – pozostawia delikatny film na skórze, chroni?cy j? przed czynnikami zewn?trznymi oraz przed
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utrat? wilgoci, daje uczucie g?adko?ci i ,,jedwabisto?ci" skóry.

•    kwas hialuronowy – wi??e i zatrzymuje wod? w naskórku. Wyg?adza i przywraca skórze utracon?
elastyczno??.

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, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl Alcohol, Ceteareth-20, Petrolatum,
Dimethicone, Behentrimonium Methosulfate, Phenoxyethanol, Potassium Phosphate, Ethylhexylglycerin,
Sodium Lauroyl Lactylate, Disodium EDTA, Dipotassium Phosphate, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Cholesterol,
Phytosphingosine, Carbomer, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Ceramide 1
 

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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