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ELODERM Balsam nawilżający 400 ml (KRÓTKA DATA do
2022-07-31)
 

Cena: 21,86 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

skóra sucha
atopowa
egzema

od 1. dnia życia
nowa formuła OMEGA 3-6-9 PLUS

PIELĘGNACJA

Emolient do codziennej pielęgnacji skóry suchej, atopowej, swędzącej oraz ze skłonnością do alergii i egzemy. Zapewnia odpowiednią
pielęgnację skóry z AZS, zarówno w okresie remisji, jak i nasilenia zmian skórnych.
Dzięki zawartości kompleksu Omega 3-6-9 PLUS skutecznie pielęgnuje skórę oraz zmniejsza jej wrażliwość.

DZIAŁANIE:

Badania potwierdzają, że podczas systematycznej aplikacji balsam redukuje dolegliwości suchej skóry takie jak napięcie, swędzenie,
łuszczenie i szorstkość oraz zapobiega nawrotom suchości. Pomaga chronić skórę przed nadmierną utratą wody i czynnikami, które
mogą pogarszać jej stan (detergenty, chlor, wiatr, mróz), zapobiegając otarciom i odparzeniom.
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Badania potwierdzają, że już po 1. użyciu preparat:
łagodzi uczucie swędzenia i zapobiega drapaniu
długotrwale nawilża skórę
łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia
daje uczucie miękkiej i gładkiej skóry
sprawia, że skóra wygląda zdrowo

SKŁADNIKI AKTYWNE:

KOMPLEKS OMEGA 3-6-9 PLUS – kompleks 7 olejów: słonecznikowego, kokosowego, lnianego, awokado, arganowego,
makadamia i oliwkowego o silnych właściwościach nawilżających, odżywiających oraz regenerujących skórę
ALANTOINA I D-PANTENOL – działają łagodząco, regenerująco i kojąco na skórę
MASŁO SHEA – ma właściwości regenerujące
WITAMINA E – natłuszcza oraz zapobiega powstawaniu podrażnień
TRÓJGLICERYD KAPRYLOWO-KAPRYNOWY – emolient redukujący swędzenie skóry
EMULGATOR CIEKŁOKRYSTALICZNY – dzięki budowie lamelarnej (podobnej do budowy skóry) zapewnia długotrwały efekt
nawilżenia skóry

Stosowanie:

Nanieść cienką warstwę preparatu na czystą, dokładnie osuszoną skórę. Następnie delikatnie wmasować.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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