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Allerco, kostka myjąca skóra ze skłonnościami do podrażnień
i alergii, 100 g
 

Cena: 19,29 zł

Opis słownikowy

Marka Allerco

Postać mydło - kostka

Producent Pharmena

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis Allerco, kostka myjąca skóra ze skłonnościami do podrażnień i alergii, 100 g

Opis

Kostka myjąca allerco jest przeznaczona do mycia ciała i skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii. Kostka doskonale się pieni.
Usuwa zabrudzenia, zapewniając utrzymanie odpowiedniej higieny. Łagodzi podrażnienia, natłuszcza i wygładza skórę. Jest produktem
hipoalergicznym, nie zawiera substancji zapachowych oraz sztucznych barwników.

Skład według INCI

Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua, Glycerin, Palm Acid, Lactic Acid, 1-Methylnicotinamide Chloride, Sodium Chloride,
Tocopheryl Acetate, Palm Kernel Acid, Propylene Glycol, Sól tetrasodowa kwasu etidronowego, Tetrasodium Edta, Cl 75300.

Właściwości

Kostka myjąca allerco stanowi unikalne połączenie metabolitu witaminy PP i najwyższej jakości składników. Metabolit witaminy PP
chroni przed powstaniem podrażnień. Delikatna baza myjąca w połączeniu ze składnikami aktywnymi i odpowiednim dla skóry pH
zapewnia zachowanie naturalnej bariery lipidowej naskórka. Dodatek witaminy E i gliceryny podwyższa zdolność do utrzymania
prawidłowej wilgotności skóry, zapewnia długotrwałe nawilżenie oraz poprawia elastyczność naskórka. Kostka doskonale się pieni i
oczyszcza skórę, nie wywołując podrażnień i nie wysuszając jej.

Przeznaczenie
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Pielęgnacja skóry suchej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii. Produkt odpowiedni do stosowania od pierwszych dni życia.

Stosowanie

Kostka allerco przeznaczona jest do codziennego mycia twarzy i ciała. Używając ciepłej wody, wytworzyć pianę i wmasować w skórę.
Spłukać wodą.

Uwagi

Kolor kostki myjącej z upływem czasu może ulec zmianie, szczególnie pod wpływem promieni słonecznych. Jest to zjawisko naturalne i
nie ma wpływu na jakość produktu.
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