
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Eloderm emulsja do kąpieli 200ml
 

Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, natłuszczające, nawilżające

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać emulsja

Przeznaczenie kąpiel, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry sucha, swędząca, wrażliwa

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

Specjalistyczny preparat emoliencyjny o pojemności 200ml do pielęgnacji całego ciała podczas kąpieli, który dogłębnie nawilża i
natłuszcza nadmiernie suchą skórę łagodząc podrażnienia i 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. Emulsja do kąpieli zawiera w swoim składzie Omega Butter - masło w 100% pochodzenia naturalnego. W
jego skład wchodzi zimno tłoczony olej z nasion brazylijskiego drzewa Sacha Inchi oraz frakcja z toskańskiej oliwy z oliwek. Składnik ten
charakteryzuje się najwyższą zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) pośród wszystkich olejów jadalnych.
Zawiera zatem bogaty kompleks kwasów tłuszczowych Omega 3-6-9, które poprawiają nawilżenie skóry redukując transepidermalną
utratę wody (TEWL).

Wspomagają odbudowę bariery naskórkowej przywracając naturalną funkcję ochronną skóry. Razem z trójglicerydami kwasu
kaprynowego i kaprylowego, olejem macadamia oraz olejem kukurydzianym uzupełniają niedobory lipidów międzykomórkowych i
tworzą na powierzchni skóry film ochronny. Trójglicerydy oleju kukurydzianego wykazują również działanie zapobiegające pojawianiu się
uczucia świądu. Składniki aktywne emolientu działają na skórę zarówno na powierzchni jaki w głębszych warstwach. Skutecznie
nawilżają i natłuszczają jednocześnie łagodząc podrażnienia. Emolient rekomendowany do higieny skóry nadwrażliwej, szczególnie
podatnej na działanie czynników zewnętrznych.

Sposób stosowania

Przed użyciem zamieszać delikatnie płyn w butelce. Do wanny z wodą wlać odmierzoną ilość preparatu: dzieci i niemowlęta ok. 15 ml,
dorośli ok. 30 ml i rozprowadzić dłonią w wodzie do uzyskania białej emulsji. Nie należy stosować dodatkowych środków myjących, gdyż
mogą wywołać podrażnienia. Po kąpieli (ok. 15 min.) należy osuszyć skórę delikatnie dotykając ręcznikiem, tak aby nie zetrzeć ze skóry
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powstałego filmu ochronnego. Dodatkowo zaleca się zastosowanie Kremu, Kremu Aktywnego lub Balsamu do ciała Eloderm na wybrane
partie ciała dla wzmocnienia efektu emoliencyjnego.
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