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ELODERM, emulsja do kąpieli, 200ml
 

cena: 26,17 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać emulsja

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji kosmetyk

Opis produktu
 

ELODERM, emulsja do k?pieli to specjalistyczny preparat do piel?gnacji ca?ego cia?a podczas k?pieli, który
dog??bnie nawil?a i nat?uszcza nadmiernie such? skór? ?agodz?c podra?nienia i odczucie ?wi?du. Dzi?ki
bogatemu kompleksowi sk?adników aktywnych nie tylko piel?gnuje, ale równie? wspomaga odbudow?
naturalnej bariery ochronnej naskórka. Zapewnia zdrowy wygl?d i funkcjonowanie nawet dla nadwra?liwej
skóry. Zawiera w swoim sk?adzie Omega Butter - mas?o w 100% pochodzenia naturalnego. W jego sk?ad
wchodzi zimno t?oczony olej z nasion brazylijskiego drzewa Sacha Inchi oraz frakcja z toska?skiej oliwy
z oliwek.

Dzia?anie
 ?agodzi podra?nienia i odczucie ?wi?du.
Bogaty kompleks sk?adników aktywnych przyczynia si? odbudowy naturalnej bariery ochronnej naskórka.
Trójglicerydy kwasu kaprynowego i kaprylowego, olej macadamia oraz olej kukurydziany uzupe?niaj?
niedobory lipidów mi?dzykomórkowych i tworz? film ochronny na powierzchni skóry, zabezpieczaj?c j? przed
szkodliwym dzia?aniem czynników zewn?trznych.
Przyczynia si? do zdrowego wygl?du skóry oraz jej prawid?owego funkcjonowania.
Zmniejsza transepidermaln? utrat? wody z naskórka, wp?ywaj?c na zwi?kszenie nawil?enia skóry.
Zawarto?? trójglicerydów z oleju kukurydzianego redukuje uczucie ?wi?du.

Stosowanie
 Przed u?yciem zamiesza? delikatnie p?yn w butelce. Do wanny z wod? wla? odmierzon? ilo?? preparatu:
dzieci i niemowl?ta ok. 15 ml, doro?li ok. 30 ml i rozprowadzi? d?oni? w wodzie do uzyskania bia?ej emulsji.
Nie nale?y stosowa? dodatkowych ?rodków myj?cych, gdy? mog? wywo?a? podra?nienia. Po k?pieli (ok. 15
min.) nale?y osuszy? skór? delikatnie dotykaj?c r?cznikiem, tak aby nie zetrze? ze skóry powsta?ego filmu
ochronnego.
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Sk?ad
 Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, PEG-40 Sorbitan Peroleate, C12-13
Pareth-3, Laureth-9, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Zea Mays Oil, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol,
Plukenetia Volubilis Seed Oil, Palmitic/Stearic Triglyceride, PEG-8, Tocopherol, Ascorbic Acid, Ascorbyl
Palmitate, Citric Acid.
Nie zawiera parabenów, barwników, substancji zapachowych.
Przebadany dermatologicznie.
Hipoalergiczny.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Producent
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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