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Pharmaceris E EMOTOPIC emolientowa kostka myjąca do
twarzy i ciała 100g
 

Cena: 21,96 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, nawilżające, oczyszczające

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać kostka

Przeznaczenie mycie, oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry atopowa, delikatna, podrażniona, wrażliwa

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

WSKAZANIA

Myjąca kostka (syndet) przeznaczona do codziennej pielęgnacji i oczyszczania skóry delikatnej, wrażliwej, skłonnej do
podrażnień, zaczerwienień oraz dla skóry chronicznie suchej i atopowej.
Rekomendowana dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

DZIAŁANIE

Kostka myjąca, o bogatym składzie naturalnych olejów: konopny, canola, awokado oraz odżywczego murumuru butter,
przywraca optymalne nawilżenie skóry, przeciwdziałając wysuszeniu, podrażnieniom i uczuciu napięcia.
W odróżnieniu od tradycyjnego mydła kostka emolientowa ma neutralne pH i zawiera niezwykle łagodne, substancje
powierzchniowo czynne, które nie naruszając warstwy lipidowej skóry, zapobiegają jej wysuszeniu podczas oczyszczania.
Kostka myjąca wykazuje wysoką skuteczność w niwelowaniu dolegliwości skóry suchej i wrażliwej, wzmacniając fizyczne
właściwości barierowe naskórka, kojąc i łagodząc objawy podrażnienia.

SKŁADNIKI

Olej konopny (Cannabis Sativa Seed Oil)
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olej bogaty w NNKT (aż 81%) oraz kwasy nasycone, które tworzą barierę, chroniąc skórę przed czynnikami zewnętrznymi oraz
przed utratą wody. Zawiera również witaminy A, D, E oraz minerały. Doskonale się wchłania, nie pozostawiając przy tym tłustego
filmu, który jest typowy dla olejów. Wnikając w skórę dogłębnie ją odżywia i ujędrnia oraz przywraca jej równowagę
hydrolipidową.
Dodatkowo posiada właściwości antyoksydacyjne, zatem chroni skórę przed atakiem wolnych rodników odpowiedzialnych za
starzenie skóry. Łagodzi świąd, podrażnienia i zaczerwienienia oraz stany zpalne skóry. Nawilża oraz reguluje wydzielanie
sebum.

Polecany dla skóry suchej, alergicznej, wrażliwej, z atopowym zapaleniem skóry lub łuszczycą.

Olej Canola

bogaty w naturalną witaminę E, działa łagodząco i przeciwzapalnie, porównywalnie ze sterydami (hydrokortyzonem), ale bez
skutków ubocznych typowych dla tej grupy leków.

Olej awokado

Murmuru butter

SPOSÓB UŻYCIA

Kostkę należy stosować jak mydło: nanieść na wilgotne dłonie do wytworzenia piany, a następnie rozprowadzić na skórze
twarzy i ciała.
Delikatnie masować i spłukać.
Stosować rano i/lub wieczorem w ramach codziennej higieny.
Zalecane jest stosowanie kostki myjącej z pozostałymi preparatami Emotopic.
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