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EMOLIUM DERMOCARE Emulsja do kapieli 200 ml
 

Cena: 26,29 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Dermokosmetyk

Marka Producent NEPENTES S.A.

Opakowanie 200 ml

Postać emulsja do kapieli

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład (substancje aktywne): Olej parafinowy 65 g, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego 7 g, olej macadamia 3 g, masło shea
3 g, olej avocado 2 g, trójglicerydy oleju z kukurydzy 2 g, palmitynian izopropylu 7,7 g.  Wskazania Emulsja do kąpieli Emolium to
nowoczesny emolient polecany do kąpieli dermatologicznych dla dzieci i dorosłych ze skórą bardzo suchą oraz w chorobach
przebiegających z suchością skóry: atopowym zapaleniu skóry, rybiej łusce, łuszczycy, wyprysku i liszaju płaskim.  Działanie Dzięki
bogatej i bezwodnej formule długotrwale odbudowuje płaszcz hydrolipidowy oraz pozostawia skórę odpowiednio natłuszczoną i
odżywioną. Regeneruje skórę i eliminuje uczucie wysuszenia i swędzenia. Tworzy na powierzchni skóry aktywną lipidową okluzję, która
działa dwukierunkowo: dostarcza w głąb skóry substancje długotrwale wiążące wodę w skórze oraz chroni ją przed utratą wody i
działaniem czynników zewnętrznych. Hypoalergiczna formuła Emulsji do kąpieli powstała we współpracy z dermatologami. Jest
rekomendowana do stosowania u dzieci od 1. miesiąca życia.Właściwości: * odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry, * odżywia i
natłuszcza skórę, * eliminuje uczucie wysuszenia, ciągnięcia i swędzenia, * wiąże wodę w skórze, * ogranicza przeznaskórkową utratę
wody, * ma właściwości myjące, * nie zawiera barwników i substancji zapachowych, * jest hypoalergiczna.  Dawkowanie Kąpiel dla
dorosłych: O ile lekarz nie zaleci inaczej: do napełnionej woda do połowy wanny dodać 30 ml preparatu (1 miarkę). Kąpiel powinna trwać
około 15 minut. Następnie delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem, bez wycierania.Kąpiel dla dzieci i niemowląt: O ile lekarz nie zaleci
inaczej: do wypełnionej wodą wanienki dodać 15 ml preparatu (1/2 miarki). Kąpiel powinna trwać około 15 minut. Następnie delikatnie
osuszyć skórę ręcznikiem, bez wycierania.  
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