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LATOPIC Delikatny Żel do mycia ciała, 400ml
 

Cena: 26,79 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent IBSS BIOMED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Latopic® Delikatny żel do mycia ciała do codziennej pielęgnacji skóry suchej i skłonnej do podrażnień
DLA DZIECI OD 3. ROKU ŻYCIA I DOROSŁYCH
Jedyny produkt na rynku zawierający 50% SUPERNATANTU probiotycznego - metabolity Lactobacillus sp.
Preparat do pielęgnacji skóry suchej i atopowej

Latopic® Delikatny żel do mycia ciała zawiera aż 50% SUPERNATANTU BARIERA (Supernatant probiotyczny, postbiotyk), czyli cennych
substancji naturalnie produkowanych w procesie fermentacji przez żywe bakterie kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, który działa
przeciwdrobnoustrojowo, wspomaga odbudowę i zachowanie naturalnej mikrobioty skóry. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom,
żel do mycia ciała zapewnia długotrwałe nawilżenie i miękkość skóry. Działa kojąco oraz ochronnie na skórę ciała. Dokładnie oczyszcza i
odświeża podczas kąpieli, nie powodując naruszenia płaszcza hydrolipidowego naskórka. Aby zapewnić odpowiednie nawilżenie skóry,
produkt wzbogacono o roślinną, naturalną glicerynę. Subtelna kompozycja zapachowa sprawia, że kąpiel staje się przyjemnie
relaksująca. Produkt przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry suchej i skłonnej do podrażnień dzieci od 3. roku życia oraz osób
dorosłych.

Delikatny żel do mycia ciała pielęgnuje i działa korzystnie dla skóry, dzięki odpowiednio dobranym składnikom:
SUPERNATANT probiotyczny - metabolity Lactobacillus sp.:

wspiera utrzymanie prawidłowego pH oraz naturalnej mikrobioty skóry
posiada aktywność przeciwdrobnoustrojową
zapewnia miękkość i odżywienie skóry

Gliceryna – tworzy warstwę okluzyjną, dzięki temu zapobiega parowaniu wody z powierzchni skóry, trwale nawilża i chroni przed
podrażnieniami
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Delikatne substancje myjące – zapewniają czystość i świeżość bez naruszenia płaszcza hydrolipidowego, działania drażniącego i
alergizującego

Sposób użycia:

nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie, delikatnie rozprowadzić żel na zwilżonej skórze ciała. Spłukać wodą. Następnie dokładnie
osuszyć skórę ręcznikiem.

Składniki aktywne:

SUPERNATANT probiotyczny - metabolity Lactobacillus sp., gliceryna

Ingredients:

Lactobacillus Ferment, Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Citrate, Polysorbate 20, Phenethyl
Alcohol, Caprylyl Glycol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, PPG-2
Hydroxyethyl Cocamide,Parfum, Stabil

DLA DZIECI OD 3. ROKU ŻYCIA
Nie zawiera parabenów i sztucznych barwników.
Nie zawiera substancji alergizujących.
Nie zawiera mydła.
PREPARAT TESTOWANY DERMATOLOGICZNIE

Przechowywanie:

przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5 - 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych
dzieci. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Producent:

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków,
tel.: +48 12 37 69 200, fax: +48 12 37 69 205, informacjanaukowa@biomed.pl
www.biomed.pl
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