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Emolium, emulsja do ciała, 400 ml
 

Cena: 83,19 zł

Opis słownikowy

Producent Nepentes

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Opis Emolium, emulsja do ciała, 400 ml

Opis

Emolium Emulsja do ciała od 1. dni życia

Emulsja do ciała Emolium to kompletny emolient zalecany do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień.

Długotrwale nawilża skórę, zapewniając jej zdrowe funkcjonowanie.
Zmiękcza i uelastycznia naskórek.
Wzmacnia barierę naskórkową, ogranicza utratę wody.
Chroni przed podrażnieniami, wysuszeniem i czynnikami zewnętrznymi.

 

 

 

Skład według INCI

Aqua, Paraffinum Liquidum, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Macadamia Ternifolia
Seed Oil, Methylpropanediol, Glycerin, Hydroxyethyl Urea, Polysorbate 60, Biosaccharide Gum - 1, Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate,
Allantoin, Stearic Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Hialuronian Sodu, Disodium EDTA, PEG-8, Tocopherol,
Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid.
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Właściwości

Dzięki bogatej formule opartej na bezpiecznych i skutecznych składnikach aktywnych działa kompleksowo i długotrwale zarówno na
powierzchni, jak i w głębi naskórka.

Olej macadamia wraz z olejem parafinowym uzupełniają niedobory lipidów, tworzą barierę ochronną skóry, ograniczają utratę wody.

Masło shea wzmacnia barierę lipidową, chroniąc przed podrażnieniami i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Urea wraz z hiaiuronianem sodu długotrwale poprawiają stopień nawilżenia skóry, zmiękczają i uelastyczniają naskórek.

Trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe uzupełniają braki lipidów w skórze. Natłuszczają i odbudowują barierę ochronną naskórka.

Formuła dostosowana do wymagań wrażliwej skóry dzieci, ze szczególną tendencją do wysuszenia i podrażnień.

 

Przeznaczenie

Codzienna pielęgnacja skóry wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień.

 

Stosowanie

Nanieść cienką warstwę emulsji na dokładnie oczyszczoną skórę całego ciała. Szczególnie zalecane jest stosowanie preparatu po
każdym myciu.

Dzięki lekkiej konsystencji doskonale rozprowadza się na skórze i szybko wchłania, nie pozostawiając uczucia lepkości.

Uwagi

Hypoalergiczna.
Bez substancji zapachowych.
Bez barwników.
Bez parabenów.
Przebadana dermatologicznie.
Receptura opracowana we współpracy z dermatologami.
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