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Emolium PURE emulsja do ciała 400ml
 

Cena: 58,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, nawilżające, odżywiające,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać emulsja

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry alergiczna, bardzo sucha, odwodniona,
podrażniona, sucha

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Właściwości bezzapachowy, produkt wegański / dla
wegan

Opis produktu
 

Linia PURE jest odpowiedzią na potrzeby mam, które poszukują produktów wolnych od silnych
konserwantów, parafiny, SLSów.

Dlaczego PURE?

co 3. osoba w Polsce kupuje naturalne kosmetyki(1)
41% Polaków czyta skład kosmetyków przed zakupem (1)
40% Polaków interesuje się produktami ekologicznymi i natruralnymi (1)

(1)Naturativ, RAPORT Slow life w Polsce 2018, 38% Polaków deklaruje zakup kosmetyków naturalnych

Jakie są wyróżniki linii PURE?

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/emolium-pure-emulsja-do-ciala-400ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 
od 1 dnia życia
Powyżej 90% składników pochodzenia naturalnego
Wegańska formuła
Zawierają inulinę wspierającą mikrobiom skóry
Przyjazne środkowisku:

Opakowania wykonane w ponad 50% z recyklingu
Bezzapachowe

Emolium Pure emulsja do ciała stworzona została z myślą o codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i skłonnej do alergii dla
dorosłych i dzieci od 1. dnia życia. Intensywnie nawilża, zapewniając komfort skóry na cały dzień. Przywraca i wspiera równowagę
mikrobiomu skóry, który chroni przed szkodliwym wpływem środowiska. Koi, daje efekt odżywienia skóry, pozostawiając ją miękką i
gładką.

Moc naturalnych składników

98% składników pochodzenia naturalnego wg normy ISO 16128.
Olej makadamia i skwalan z oliwek nawilża i odżywia skórę.
Inulina wspiera naturalny mikrobiom skóry, alantoina i ekstrakt z magnolii łagodzą podrażnienia.

Hipoalergiczna i bezzapachowa, przebadana dermatologicznie. Opracowana we współpracy z dermatologami. Formuła
biodegradowalna, opakowanie wyprodukowane częściowo z plastiku z recyklingu.

Najważniejsze cechy:

dla dorosłych i dzieci od 1. dnia życia
do skóry wrażliwej, suchej, skłonnej do alergii
zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego
hipoalergiczna
bezzapachowa
biodegradowalna

Przeznaczenie

do każdego typu skóry, do skóry alergicznej, do skóry bardzo suchej, do skóry podrażnionej, do skóry suchej, do skóry wrażliwej, dla
dzieci

Składniki:

Aqua, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Inulin, Glycerin, Polyglyceryl-3 Stearate, Squalane, Cetearyl Olivate,
Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Sodium Benzoate, Tocopheryl A
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