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MUSTELA STELATOPIA Krem emolient 200ml
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Mustela Stelatopia Krem Emolient
Emolient do pielęgnacji twarzy i ciała, do stosowania od pierwszych dni życia (Również u noworodków bezpośrednio po opuszczeniu
oddziału neonatologii.)

Składniki/Substancje aktywne:
Chronione patentem naturalne składniki odżywcze:
• Destylat oleju słonecznikowego: ma właściwości kojące, dostarcza skórze lipidy niezbędne do budowy bariery ochronnej.
• Avocado Perseose: chroni bogactwo komórkowe, nawilża i odbudowuje barierę narażonej na codzienne uszkodzenia skóry atopowej.

SKŁAD : AQUA /WATER/EAU, GLYCERIN, PETROLATUM, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, CYCLOPENTASILOXANE,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SUCROSE DISTEARATE, DEXTRIN, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED
OIL UNSAPONIFIABLES, PRUNUS DOMESTICA SEED EXTRACT, 1,2-HEXANEDIOL, CANDELILLA CERA (EUPHORBIA CERIFERA
(CANDELILLA) WAX)/CIRE DE CANDELILLA, SQUALANE, SUCROSE STEARATE, GLYCERYL CAPRYLATE, XANTHAN
GUM, GLUCOSE, SORBITOL, CITRIC ACID, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT, CERAMIDE NP, PHYTOSPHINGOSINE

Bezpieczeństwo gwarantowane od pierwszych dni życia:
Testowany pod kontrolą dermatologów i pediatrów.
Wysoka tolerancja.
Hipoalergiczny - Formuła opracowana w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych.
0% substancji zapachowych, parabenów, ftalanów, fenoksyetanolu.

Sposób użycia:
Już od pierwszych dni życia*, nakładaj 2 razy dziennie na suchą skórę twarzy i ciała dziecka, po użyciu Kremu myjącego Stelatopia®.

Przyjemność stosowania
- Płynna konsystencja Kremu emolientu daje natychmiastowe uczucie gładkości i komfortu.
- Łatwo się rozprowadza i wchłania.
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 - Po aplikacji można od razu założyć ubranie.

*Również u noworodków bezpośrednio po opuszczeniu oddziału neonatologii.

Przeznaczenie:
• Nawilża, regeneruje i łagodzi świąd skóry.
• Odbudowuje uszkodzoną barierę skóry atopowej.
• Wzmacnia naturalne właściwości ochronne skóry dzięki składnikowi Avocado Perseose®.
• Zmniejsza przyleganie gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus)(2), zapobiegając tworzeniu przez niego biofilmu, czyli jego
warstwy ochronnej.
• Chroni bogactwo komórkowe skóry dzięki składnikowi Avocado Perseose.

INNOWACJA: Skuteczność potwierdzona na opatentowanym modelu zrekonstruowanego w laboratorium niemowlęcego naskórka
Stelaskin® Skóra atopowa.

(2)Bakteria mająca udział w powstawaniu objawów charakterystycznych dla skóry atopowej.

Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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