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EMOLIUM DERMOCARE KREM od 1 dnia życia, 75ml
 

Cena: 25,95 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać krem

Producent SANOFI AVENTIS

Opis produktu
 

EMOLIUM DERMOCARE KREM DO SKÓRY WRAŻLIWEJ, SUCHEJ I SKŁONNEJ DO ALERGII, 75 ML

**Wskazania:**

Pielęgnacja skóry wrażliwej, suchej, uporczywie swędzącej, skłonnej do alergii i atopowej, dla dzieci i niemowląt od 1. dnia życia.

**Opis działania:**

Krem Emolium Dermocare został opracowany specjalnie z myślą o wrażliwej i skłonnej do alergii skórze dzieci i niemowląt od 1. dnia
życia. Nawilża i łagodzi podrażnienia. Zmniejsza złuszczanie naskórka. Intensywnie natłuszcza i utrzymuje prawidłowe i stałe w czasie
nawilżenie przed ponad 5 godzin. Przyczynia się do odbudowy i wzmocnienia bariery ochronnej, zabezpieczając przed wnikaniem
drażniących substancji. Pozostawia delikatny film ochronny na skórze, który chroni przed niekorzystnym działaniem czynników
zewnętrznych.
Zawiera biomimetyczne oleje: macadamia i masło shea, które dopasowują się do fizjologii skóry, dzięki czemu zwiększają skuteczność
pielęgnacji. Zapewnia dwukierunkowe nawilżenie poprzez odbudowę bariery ochronnej i tworzenie filmu zabezpieczającego przed
podrażnieniami. Fugocel i hialuronian sodu natychmiastowo i długotrwale nawilżają oraz chronią skórę przed działaniem czynników
zewnętrznych. Alantoina wspiera regenerację naskórka, łagodzi podrażnienia i przeciwdziała ich powstawaniu.

**Sposób użycia:**

Niewielką ilość kremu nanieść na uprzednio oczyszczoną i osuszoną twarz, omijając okolice oczu.
Najlepszy efekt uzyskuje się, stosując produkt przynajmniej 2 razy dziennie.

**Składniki:**

Aqua, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum (parafina ciekła), Butyrospermum Parkii Butter (masło shea), Caprylic/Capric Triglyceride,
Macadamia Integrifolia Seed Oil (olej z orzechów makadamia), Hydroxyethyl Urea, Glycerin (gliceryna), Methylpropanediol, Polysorbate
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60, Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate, Biosaccharide Gum-1, Sodium Hyaluronate, Allantoin (alantoina), Stearic Acid, Sodium
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 80, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid
(kwas mlekowy), Disodium EDTA, PEG-8, Tocopherol (witamina E), Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Sorbitan Oleate.

Dodatkowe informacje:
Przebadany Dermatologicznie.
Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

**Wielkość opakowania:**

75 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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