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EMOLIUM DERMOCARE EMULSJA DO KĄPIELI OD 1 DNIA
ZYCIA 400ml
 

Cena: 39,49 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać EMULSJA

Producent SANOFI AVENTIS

Opis produktu
 

EMOLIUM DERMOCARE EMULSJA DO KĄPIELI, OD URODZENIA, 400 ML

**Wskazania:**

Codzienna higiena skóry wrażliwej, suchej, skłonnej do podrażnień. Odpowiedni dla dzieci od 1 dnia życia.

**Opis działania:**

Emulsja do kąpieli to kompletny emolient zalecany do codziennej higieny skóry wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień. Delikatnie
myje skórę i zapewnia jej zdrowe funkcjonowanie. Chroni ją i sprawia, że staje się mniej podatna na podrażnienia. Długotrwale nawilża i
natłuszcza skórę. Dzięki bogatej, bezwodnej formule (93,9% lipidów) tworzy na powierzchni skóry aktywną barierę lipidową o
dwukierunkowym działaniu: dostarcza w głąb naskórka lipidy i substancje długotrwale wiążące wodę, chroni skórę przed utratą wody i
działaniem czynników zewnętrznych.

Zawarty w emulsji olej macadamia wraz z olejem parafinowym i olejem avocado wzmacniają naturalną strukturę naskórka i poprawiają
jego elastyczność. Ograniczają przeznaskórkową utratę wody (TEWL). Masło shea wzmacnia barierę lipidową, chroniąc przed
podrażnieniami i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe uzupełniają brak lipidów w
skórze. Natłuszczają i odbudowują barierę ochronną naskórka. Olej canola zapobiega suchości i chroni skórę przed nadmierną utratą
wody z naskórka. Łagodzi podrażnienia

**Sposób użycia:**

Kąpiel dla dorosłych: do napełnionej wodą do połowy wanny dodać 30ml preparatu (1 miarkę). Następnie delikatnie osuszyć skórę
ręcznikiem, bez pocierania;.
Kąpiel dla dzieci i niemowląt: do wypełnionej wodą wanienki dodać 15ml preparatu (1/2 miarki). Następnie delikatnie osuszyć skórę
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ręcznikiem, bez pocierania.

**Składniki:**

Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Palmitate, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Butyrospermum Parkii Butter (masło
shea), Macadamia Integrifolia Seed Oil (olej z orzechów macadamia), Canola Oil (olej canola), Persea Gratissima Oil (olej z awokado),
Laureth-7 Citrate, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Aqua, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate.

Dodatkowe informacje
Hipoalergiczna formuła.
Produkt przebadany klinicznie i dermatologicznie.
Opracowany we współpracy z pediatrami i dermatologiami.
Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

**Wielkość opakowania:**

400 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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