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EMOLIUM DERMOCARE EMULSJA DO KĄPIELI 200ml
 

Cena: 26,04 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać EMULSJA

Producent SANOFI AVENTIS

Opis produktu
 

EMOLIUM DERMOCARE EMULSJA DO KĄPIELI, 200 ML

**Wskazania:**

Codzienne odżywianie i higiena skóry:
- atopowej
- w innych chorobach przebiegających z suchością skóry (m.in. rybia łuska, łuszczyca, wyprysk, liszaj płaski)
- bardzo suchej, szorstkiej i popękanej
- podrażnionej, swędzącej

**Opis działania:**

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.

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
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**Sposób użycia:**

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.

**Składniki:**

Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Palmitate, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter),
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Canola Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Laureth-7 Citrate, Peg-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate,
Ascorbic Acid, Citric Acid.

**Wielkość opakowania:**

250 ml

**Producent:**

Sanofi–Aventis Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 280 00 00

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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