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EMOLIUM Olejek nawilżający do mycia 400ml
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SANOFI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Nawilżają olejek do mycia – łagodnie oczyszcza skórę, nawilżając ją oraz chroniąc przed przesuszeniem i niekorzystnym działaniem
czynników z zewnątrz. Produkt odpowiedni dla dorosłych oraz dzieci powyżej 3. miesiąca życia. Olejek w swoim składzie zawiera między
innymi alantoinę i pantenol.

Składniki/Ingredients
Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Macadamia Seed Oil Glycereth-8 Esters, Panthenol,
Allantoin, Sucrose Cocoate, Gluconolactone, Sodium Cocoyl Alaninate, Pantolactone, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Disodim
EDTA.

Właściwości
Emolium Dermocare, nawilżający olejek do mycia

W łagodny sposób oczyszcza skórę.
Olejek nie narusza naturalnego pH skóry, dzięki zawartości łagodnych substancji myjących pochodzenia naturalnego.
Działa nawilżająco i odżywczo.
Zabezpiecza skórę przed przesuszeniem oraz niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.
Już od pierwszego zastosowania produkt minimalizuje świąd spowodowany suchością skóry (również skóry z tendencją do atopii).
Konsystencja i zapach kosmetyku dodatkowo uprzyjemniają jego codzienne stosowanie.
Nie pozostawia tłustego osadu na wannie i pod prysznicem.
Kosmetyk łagodny dla oczu.
Składniki aktywne:

Alantoina i pantenol – które zawarte są w kosmetyku sprawiają, że działa on regenerująco i łagodząco w przypadku podrażnień, tym
samym przynosi uczucie ulgi i komfortu.

Przeznaczenie
Do stosowania pod prysznicem i do kąpieli. Kosmetyk odpowiedni do skóry wrażliwej, skłonnej do alergii oraz przesuszonej. Można
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 stosować go zarówno do mycia twarzy, jak i ciała.
Produkt może być stosowany przez dorosłych i dzieci po 3. miesiącu życia.

Stosowanie
Kąpiel, prysznic

Uwagi
Wysoki stopień tolerancji dla skóry.
Przebadany dermatologicznie i okulistycznie.
Opracowany we współpracy z dermatologami.
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