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Emolium PURE krem 75ml
 

Cena: 28,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, nawilżające, odżywiające,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać krem

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

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

Wiek dorośli, dzieci, młodzież, 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?
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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, krem został stworzony z myślą o codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i skłonnej do alergii dla dorosłych i dzieci
od 1. dnia życia. Intensywnie nawilża i wzmacnia. Daje uczucie całodziennego nawilżenia i komfortu. Koi, daje efekt odżywienia skóry.
Niweluje szorstkość, pozostawiając skórę miękką i gładką.

Moc naturalnych składników

99% składników pochodzenia naturalnego wg normy ISO 16128.
Olej makadamia i skwalan z oliwek nawilża i odżywia skórę.
Inulina wspiera naturalny mikrobiom skóry, ekstrakt z magnolii łagodzi podrażnienia.

Hipoalergiczny i bezzapachowy, przebadany dermatologicznie. Opracowany 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,
niweluje szorstkość skóry
zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego
hipoalergiczny
bezzapachowy

Przeznaczenie

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

Składniki:

Emolienty: Olej macadamia, skwalan z oliwy z oliwek, Coco Caprylate
Emulgator o działaniu emoliencyjnym i nawilżającym: Polyglyceryl-3 Stearate i CetearylOlivate
Substancje aktywne o działaniu regenerującym nawilżającym i łagodzącym: d-panthenol, allantoina, gliceryna, ekstrakt z
magnolii, witamina E
Substancja o działaniu prebiotycznym: Inulina
Kompleks składników pochodzenia roślinnego (100% naturalny) o działaniu wielofunkcyjnym (konserwacja, nawilżanie,
antyoksydacja):GlycerylCaprylate, PentyleneGlycol, Magnolia OfficinalisExtract
Naturalne składniki:

Alantoina 0,2 %
Inulina 3%
Wit. E 0,5%
Gliceryna 5%
Panthenol 0,75%
Olej Macadamia 8,5%
Squalan 2%

Skład: Aqua, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Glycerin, Coco Caprylate, Inulin, Polyglyceryl-3 Stearate, Squalane, Cetearyl Olivate, Cetearyl
Alcohol, Stearic Acid, Panthenol, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Magnolia Officinais Extr
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