
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

EMOTOPIC 3-ZADANIOWA PIANKA MYJĄCA do twarzy, ciała
i włosów, 200ml
 

Cena: 30,18 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

WSKAZANIA

Polecana do codziennego mycia suchej i wrażliwej skóry twarzy oraz ciała, w tym skóry głowy dzieci i dorosłych, już od 1. dnia życia.
  Zapobiega objawom atopowego zapalenia skóry (AZS) takim jak: suchość skóry, podrażnienia, zaczerwienienia oraz objawom
towarzyszącym reakcjom alergicznym.
  Wyjątkowo łagodna receptura nie wywołuje podrażnień oraz szczypania oczu.

DZIAŁANIE

Pianka o ultra-łagodnej formule, dokładnie i delikatnie oczyszcza twarz, ciało oraz skórę głowy i włosy, nie naruszając naturalnej bariery
skóry.
  Receptura zapewnia optymalne nawilżenie, tworząc naturalną osłonę przed podrażnieniami oraz nadmiernym przesuszeniem,
łuszczeniem i miejscowym stanom zapalnym.
  Pianka koi i łagodzi, niwelując uczucie swędzenia.
  Wyjątkowo łagodna baza myjąca pozostawia skórę czystą, gładką i miękką w dotyku.
  Pianka stosowana jako szampon, nie obciąża włosów i ułatwia ich rozczesywanie.
  Bąbelkowa formuła, w połączeniu z przyjemną kompozycją zapachową, sprawia dzieciom radość z kąpieli i mycia pod prysznicem.

SKŁADNIKI
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Woda oczyszczona
  Glicerol
  Składniki pomocnicze
  Środki powierzchniowo czynne
  Kompozycja zapachowa

SPOSÓB UŻYCIA

NOWORODKI:
  Zaleca się stosować 1 dozę pianki (jedno naciśnięcie pompki)na główkę dziecka oraz 2 dozy na ciało.
  Delikatnie rozprowadzić po zwilżonej skórze, umyć, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą.
  NIEMOWLĘTA, DZIECI I DOROŚLI:
  Nanieść kilka doz pianki na skórę ciała, twarzy lub na skórę głowy i mokre włosy, następnie rozprowadzając umyć całą powierzchnię.
  Dokładnie spłukać czystą wodą. Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ

Formuła zapewnia wysoki stopień tolerancji
Wyrób medyczny opracowany pod nadzorem dermatologów dziecięcych oraz przebadany pod kątem biozgodności.

Składniki/Ingredients:

Woda oczyszczona, Glicerol, Składniki pomocnicze, Środki powierzchniowo czynne, Kompozycja zapachowa.

 Producent:

Dr Irena Eris

Marka:

Pharmaceris
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