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ELODERM KREM AKTYWNY OD 1. DNIA ŻYCIA 75ml
 

Cena: 17,80 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Opis produktu
 

ELODERM KREM AKTYWNY OD 1. DNIA ŻYCIA, 75 ML

**Wskazania:**

Krem Aktywny Eloderm to produkt do wszechstronnej pielęgnacji skóry ze skłonnością do nadmiernego przesuszenia i podrażnień.
Zawiera kompleks Omega 3-6-9 oraz naturalne oleje, które stymulują właściwe nawilżenie i natłuszczenie skóry. Eloderm Krem Aktywny
przeznaczony do codziennej pielęgnacji mniejszych partii ciała ze skórą skłonną do przesuszenia, swędzenia i podrażnień. Można
stosować u dzieci.

**Opis działania:**

Specjalistyczny preparat emoliencyjny do pielęgnacji mniejszych partii ciała, który dogłębnie nawilża i natłuszcza nadmiernie suchą
skórę łagodząc podrażnienia i uporczywe odczucie świądu.
Dzięki bogatemu kompleksowi składników aktywnych nie tylko pielęgnuje, ale również wspomaga odbudowę naturalnej bariery
ochronnej naskórka.
Zapewnia zdrowy wygląd i funkcjonowanie nawet dla nadwrażliwej skóry.
Krem Aktywny Eloderm zawiera w swoim składzie Omega Butter – masło w 100% pochodzenia naturalnego. 
W jego skład wchodzi zimnotłoczony olej z nasion brazylijskiego drzewa Sacha Inchi oraz frakcja z toskańskiej oliwy z oliwek. Składnik
ten charakteryzuje się najwyższą zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) Omega 3-6-9 pośród wszystkich
olejów jadalnych. Kwasy te poprawiają nawilżenie skóry redukując transepidermalną utratę wody (TEWL).
Wysoka zawartość tokoferoli (wit. E) i fitosteroli wykazuje silne właściwości łagodzące i przeciwzapalne.
Olej canola i masło shea wspomagają odbudowę bariery naskórkowej przywracając naturalną funkcję ochronną skóry.
Razem z olejem macadamia oraz olejem kukurydzianym uzupełniają niedobory lipidów międzykomórkowych.
Trójglicerydy oleju kukurydzianego minimalizują również uczucie świądu.
Dodatkowo nawilżenie skóry wspomagają składniki takie jak urea czy hialuronian sodu.
Składniki Kremu Aktywnego Eloderm działają na skórę zarówno na powierzchni jak i w głębszych warstwach.
Skutecznie nawilżają i natłuszczają jednocześnie łagodząc podrażnienia.
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Preparat rekomendowany do pielęgnacji skóry nadwrażliwej, bardzo wysuszonej, uporczywie swędzącej, szczególnie podatnej na
działanie czynników zewnętrznych.
Produkt nie zawiera parabenów, substancji zapachowych ani barwiących. Testowany dermatologicznie. Unikać kontaktu z oczami.

**Sposób użycia:**

Uniwersalny krem do stosowania na dzień i na noc. Nanieść odrobinę kremu na skórę, delikatnie wsmarować i pozostawić do
wchłonięcia.

**Składniki:**

Aqua, Paraffinum Liquidum, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Methylpropanediol, Zea Mays Oil,
Macadamia Intergrifolia Seed Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate SE, Stearic Acid, Canola Oil, Panthenol, Sodium
Hyaluronate, Hydroxyethyl Urea, Myristyl Myristate, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Palmitic/Stearic Triglyceride, Sodium Polyacrylate,
Xanthan Gum, Allantoin, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Phenoxyethanol, PEG-8, Tocopherol, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Citric
Acid, Ammonium Lactate, Lecithin.

**Wielkość opakowania:**

75 ml

**Producent:**

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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