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Eloderm balsam nawilżający do ciała 400ml + Eloderm krem
aktywny 75ml GRATIS
 

Cena: 29,29 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, natłuszczające,
nawilżające, odżywiające, pielęgnujące,
przeciwświądowe, regenerujące

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Oferta zestaw limitowany

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać balsam, krem

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, atopowa, sucha

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

Eloderm balsam nawilżający do ciała 400ml

Emolient do codziennej pielęgnacji skóry suchej, atopowej, swędzącej oraz ze skłonnością do alergii i egzemy. Zapewnia odpowiednią
pielęgnację skóry z AZS, zarówno w okresie remisji, jak i nasilenia zmian skórnych

Dzięki zawartości kompleksu Omega 3-6-9 PLUS skutecznie pielęgnuje skórę oraz zmniejsza jej wrażliwość.

Działanie:

Badania potwierdzają, że podczas systematycznej aplikacji balsam redukuje dolegliwości suchej skóry takie jak napięcie, swędzenie,
łuszczenie i szorstkość oraz zapobiega nawrotom suchości. Pomaga chronić skórę przed nadmierną utratą wody i czynnikami, które
mogą pogarszać jej stan (detergenty, chlor, wiatr, mróz), zapobiegając otarciom i oparzeniom.
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Badania potwierdzają, że już po 1 użyciu preparat:

łagodzi uczucie swędzenia i zapobiega drapaniu
długotrwale nawilża skórę
łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia
daje uczucie miękkiej i gładkiej skóry
sprawia, że skóra wygląda zdrowo

Składniki aktywne:

Kompleks Omega 3-6-9 Plus - 7 olejów: słonecznikowego, kokosowego, lnianego, awokado, arganowego, makadamia i
oliwkowego o silnych właściwościach nawilżających, odżywiających oraz regenerujących skórę
Alantoina i D-Pantenol - działają łagodząco, regenerująco i kojąco na skórę
Masło SHEA - ma właściwości regenerujące
Witamina E - natłuszcza oraz zapobiega powstawaniu podrażnień
Trójgliceryd Kaprylowo-Kaprynowy - emolient redukujący swędzenie skóry
Emulgator ciekłokrystaliczny - dzięki budowie lamelarnej (podobnej do budowy skóry) zapewnia długotrwały efekt nawilżenia
skóry

Sposób użycia:

Nanieść cienką warstwę preparatu na czystą, dokładnie osuszoną skórę. Następnie delikatnie wmasować.

Eloderm krem aktywny 75ml

Krem Aktywny Eloderm to specjalistyczny preparat emoliencyjny o pojemności 75ml do pielęgnacji mniejszych partii ciała, który
dogłębnie nawilża i natłuszcza nadmiernie suchą skórę łagodząc podrażnienia i uporczywe odczucie świądu. 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. Krem Aktywny Eloderm zawiera w swoim składzie 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) Omega 3-6-9 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. 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, bardzo wysuszonej, uporczywie swędzącej, szczególnie
podatnej na działanie czynników zewnętrznych.

Sposób stosowania

Niewielką ilość Kremu Aktywnego Eloderm dokładnie rozprowadzić na oczyszczoną powierzchnię skóry i pozostawić do wchłonięcia. Do
stosowania na dzień i na noc. Unikać kontaktu z okolicą oczu.
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