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ELODERM Krem aktywny od 1. DNIA ŻYCIA 75ml
 

Cena: 17,91 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

PIELĘGNACJA

Wszechstronna pielęgnacja skóry nadmiernie suchej, atopowej i nadwrażliwej na czynniki zewnętrzne.
Kompleks składników aktywnych delikatnie nawilża i natłuszcza suchą skórę łagodząc podrażnienia i swędzenie. Skutecznie chroni
przed czynnikami zewnętrznymi przywracając skórze jej naturalną funkcję ochronną.

Krem Aktywny Eloderm

to preparat specjalistyczny emoliencyjny do pielęgnacji mniejszych partii ciała, który dogłębnie nawilża i natłuszcza nadmiernie suchą
skórę łagodząc podrażnienia i uporczywe swędzenie. Dzięki bogatemu kompleksowi składników aktywnych nie tylko pielęgnuje, ale
również wspomaga odbudowę naturalnej bariery ochronnej naskórka. Zapewnia zdrowy wygląd i funkcjonowanie nawet dla
nadwrażliwej skóry.

Jak działa Krem Aktywny Eloderm?

Krem Aktywny Eloderm zawiera Omega Butter – masło w 100% pochodzenia naturalnego. W jego skład wchodzi zimnotłoczony olej z
nasion brazylijskiego drzewa Sacha Inchi oraz frakcja z toskańskiej oliwy z oliwek. Składnik ten charakteryzuje się najwyższą
zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) pośród wszystkich olejów jadalnych. Kwasy te poprawiają nawilżenie
skóry redukując transepidermalną utratę wody (TEWL). Wysoka zawartość tokoferoli (wit. E) i fitosteroli wykazuje silne właściwości
łagodzące i przeciwzapalne. Olej canola i masło shea wspomagają odbudowę bariery naskórkowej przywracając naturalną funkcję
ochronną skóry. Razem z olejem macadamia oraz olejem kukurydzianym uzupełniają niedobory lipidów międzykomórkowych.
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Trójglicerydy oleju kukurydzianego minimalizują również uczucie świądu.
Dodatkowo nawilżenie skóry wspomagają składniki takie jak urea czy hialuronian sodu.
Składniki Kremu Aktywnego Eloderm działają na skórę zarówno na powierzchni jak i w głębszych warstwach. Skutecznie nawilżają i
natłuszczają jednocześnie łagodząc podrażnienia. Preparat rekomendowany do pielęgnacji skóry nadwrażliwej, szczególnie podatnej na
działanie czynników zewnętrznych.

Przebadany dermatologicznie.
HYPOALERGICZNY, ZRÓWNOWAŻONE pH
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