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EMOLIUM DERMOCARE SZAMPON NAWILŻAJĄCY, 400ml
 

Cena: 40,47 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać SZAMPON

Producent SANOFI AVENTIS

Opis produktu
 

EMOLIUM DERMOCARE SZAMPON NAWILŻAJĄCY, 400 ML

**Wskazania:**

Codzienna higiena i pielęgnacja włosów oraz skóry głowy, w tym wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień. Odpowiedni dla dorosłych i
dzieci od 1. miesiąca życia.

**Opis działania:**

Nawilżający szampon Emolium Dermocare został stworzony z myślą o suchej skórze oraz nadmiernie przesuszających się włosach.
Produkt stanowi starannie przemyślane połączenie delikatnych środków pielęgnujących ze związkami aktywnymi, które odznaczają się
doskonałymi właściwościami nawilżającymi. Kompleks NMF, mocznik i betaina zapewniają wielokierunkowe i długotrwałe nawilżenie
oraz ograniczają utratę wody z naskórka. Aminokwasy regenerują, wzmacniają i nawilżają włosy sprawiając, że stają się elastyczne i
mocniejsze. Alantoina oraz pantenol wspierają odnowę naskórka i łagodzą podrażnienia.
Szampon jest wolny od soli oraz siarczanów, a jego naturalne pH sprawia, że jest znakomicie tolerowany przez skórę głowy. Kosmetyk
nie narusza ochronnej bariery naskórka, a jego formuła opracowana przy współpracy z dermatologami nie powoduje podrażnień i
przetłuszczania włosów. Preparat jest polecany do codziennej pielęgnacji włosów.

**Sposób użycia:**

Dokładnie zmoczyć włosy i skórę głowy.
Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie i delikatnie rozprowadzić na skórze głowy i całej długości włosów.
Obficie spłukać wodą.

**Składniki:**

Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Decyl Glucoside, Panthenol (pantenol), Cocamidopropyl Betaine, PEG-75, Shea Butter Glycerides
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(masło shea), PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Betaine (betaina), Sucrose Cocoate, Gluconolactone, Butylene Glycol, Tephrosia
Purpurea Seed Extract, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Wheat Amino Acids (aminokwasy pszenne), Urea (mocznik), Diglycerin,
Sodium PCA, Hydrolyzed Wheat Protein (hydrolizowane białka pszenicy), Sorbitol, Lysine, Allantoin (alantoina), Lactic Acid (kwas
mlekowy), Polyquaternium-7, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Parfum, PCA, Pantolactone, Potassium Sorbate.

**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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