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Eloderm żel do mycia ciała i włosów 2w1 400ml
 

Cena: 21,02 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, nawilżające, oczyszczające,
odżywiające, pielęgnujące, ułatwiające
rozczesywanie

Miejsce
stosowania

ciało, włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać żel

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, atopowa, sucha

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

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:

Preparat delikatnie oczyszcza włosy i ciało, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. Badania potwierdzają, że podczas
systematycznego stosowania łagodzi dolegliwości suchej skóry takiej jak szorstkość, świąd, łuszczenie, zaczerwienienie, redukuje
objawy ciemieniuchy oraz przywraca równowagę fizjologiczną skóry. Włosy stają się miękkie, gładkie i łatwiej się rozczesują

Badania potwierdzają, że już po 1 użyciu preparat:

redukuje uczucie swędzenia i zapobiega drapaniu
długotrwale nawilża i odżywia skórę
łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia
daje uczucie miękkiej i gładkiej skóry
sprawia, że skóra wygląda zdrowo
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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
Prebiotyk - reguluje prawidłową mikroflorę oraz przywraca komfort skórze
Alantoina i D-Pantenol - działają łagodząco, regenerująco i kojąco na skórę

Formuła jest oparta na łagodnych detergentach, które nie powodują wysuszenia skóry

Sposób użycia:

Niewielką ilość preparatu wycisnąć na dłonie, następnie nanieść na wilgotną skórę głowy i ciała. Wmasować, wytworzyć pianę i
dokładnie spłukać. W razie potrzeby czynność powtórzyć

Nie szczypie w oczy, nie powoduje podrażnienia spojówek
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