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Latopic® Regenerujący krem do rąk, 50ml
 

Cena: 11,89 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (tuba w kartoniku)

Postać -

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Latopic®
Regenerujący krem do rąk
kompleksowo pielęgnuje, chroni i odżywia skórę atopową suchą i skłonną do podrażnień

Intensywna pielęgnacja skóry dłoni
  Przeznaczony jest od 1. dnia życia dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych
  Ma właściwości hipoalergiczne
  Nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników oraz konserwantów
  Preparat testowany dermatologicznie
  Pojemność: 50 ml

Działanie

1. Zawiera metabolity Lactobacillus sp., które działają przeciwdrobnoustrojowo, pomagają zapobiegać rozwojowi Staphylococcus
aureus (gronkowiec złocisty), który wywołuje stany zapalne u osób ze skóra atopową.
2. Zawiera dwa składniki przeciwświądowe, które szybko łagodzą świąd.
3. Dzięki specjalnie dobranym składnikom aktywnym działa kompleksowo na wielu płaszczyznach:
  długotrwale nawilża, wygładza i intensywnie regeneruje naskórek,
  poprawia wygląd wysuszonej skóry, wygładza, chroni przed wysuszającym działaniem mydeł i detergentów,
  łagodzi świąd i podrażnienia,
  ma lekką konsystencję, doskonale się wchłania, pozostawiając na skórze delikatny, ochronny film,
  chroni przed wpływem czynników zewnętrznych i sprawia, że skóra staje się mniej podatna na pęknięcia i podrażnienia.
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Latopic® - nawilża, natłuszcza, odżywia, uzupełnia lipidy, łagodzi świąd, łagodzi podrażnienia, regeneruje uszkodzony naskórek

Składniki

Metabolity Lactobacillus sp.
  Kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, ekstrakt z masła shea)
  Polidokanol
  DuraQuench™ IQ
  Mocznik
  Masło shea
  Olej canola
  Alantoina
  Pantenol
  Gliceryna
  Trójglicerydy kwasów kaprylowego i kaprynowego

Stosowanie

Nanieść cienką warstwę kremu na oczyszczoną skórę dłoni i delikatnie rozprowadzić. Zaleca się stosowanie po każdym myciu rąk.
Przeznaczony od 1. dnia życia.

Producent:

IBSS BIOMED
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