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Pianka do ciała myjąco-pielęgnująca Seni Care 500 ml
 

Cena: 15,27 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Pianka myjąco-pielęgnująca Seni Care delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając na niej warstwę ochronną.
Polecana przede wszystkim do pielęgnacji i oczyszczania wrażliwej, narażonej na podrażnienia skóry. Delikatnie i skutecznie nawilża,
natłuszcza, koi i pielęgnuje skórę. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, w tym zapach moczu. Ma przyjazne dla skóry pH – stabilizuje
kwaśny płaszcz ochronny skóry

Składniki aktywne:

Biokompleks lniany – działa odżywczo, wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka i podwyższa odporność skóry na czynniki drażniące.
Pantenol - odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka. Szczególnie ważny składnik w przypadku skóry łatwo
ulegającej podrażnieniom.
Kwas mlekowy - wpływa na nawilżenie i nawodnienie skóry, utrzymując prawidłowy poziom wilgoci w naskórku. Skutecznie odbudowuje
pH skóry i przywraca jej naturalny, fizjologiczny odczyn. Wykazuje działanie antybakteryjne.
Oliwa z oliwek – koi i łagodzi podrażniony naskórek. Wzmacnia naturalną odporność skóry, likwiduje jej szorstkość.
Sinodor® - pochłania nieprzyjemny zapach np. moczu czy kału.
Produkt przebadany dermatologicznie.

Sposób użycia

Energicznie wstrząśnij opakowaniem.
  Odwróć pojemnik do góry dnem i naciśnij zawór.
  Nanieś piankę na skórę z odległości ok. 10 cm. Lekko rozprowadź, nie wcieraj.
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  Pozostaw na 1-2 minuty, następnie wytrzyj.

W zależności od stopnia zabrudzenia czynność należy powtórzyć.
Do stosowania zamiast wody i mydła. Bez spłukiwania.

Niezbędnik opieki

Opieka nad osobą starszą, obłożnie chorą czy z niepełnosprawnościami, zwłaszcza przy problemie nietrzymania moczu, wymaga
wyboru odpowiednich środków myjących i pielęgnujących, które zadbają o suchą, wrażliwą skórę narażoną na działanie drażniących
czynników. Osłabiony naskórek szybko ulega podrażnieniom i odparzeniom, a także może być jednym z powodów powstawania odleżyn.
Dlatego warto, by w "Niezbędniku opieki" znalazły się wszystkie preparaty Seni Care, które są niezwykle pomocne przy oczyszczaniu,
pielęgnacji i ochronie skóry.

Jednym z nich jest pianka do ciała myjąco-pielęgnująca, która sprawdza się idealnie w przypadku opieki nad osobą leżącą, gdyż nie
wymaga spłukiwania. Dzięki przyjaznemu dla skóry pH oraz składnikom aktywnym odpowiadającym za jej odżywienie i nawilżenie, a
także łagodzenie podrażnień, preparat można stosować nawet na u osób ze skłonnościami do reakcji alergicznych. Ułatwia pracę
opiekunowi, który w krótkim czasie może przygotować podopiecznego do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.

 Producent:

TZMO SA
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

