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SWEDERM Hudsalva Sensitive 100ml
 

Cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Swederm

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Swederm Hudsalva Sensitive 100ml
Silnie regenerująca i natłuszczająca maść doskonała do codziennej pielęgnacji skóry suchej, odwodnionej, atopowej. Produkt nie zawiera
kompozycji zapachowej i barwników.

Przeznaczenie:
Dzięki dużej zawartości gliceryny oraz składników fazy tłuszczowej, maść redukuje przesuszenie skóry już po pierwszym jej użyciu.
Dodatek allantoiny i bisabololu sprawia, że HUDSALVA ma także działanie łagodzące i kojące. Skład został wzbogacony o lanolinę, która
działają jak emolient (zmiękcza i wygładza naskórek oraz chroni skórę przed nadmierną utratą wody).

Pomimo bogatej konsystencji, maść wchłania się szybko bez pozostawienia tłustej warstwy. Produkt jest polecany szczególnie dla osób
ze skórą odwodnioną i atopową, skłonną do przesuszeń, nadmiernego rogowacenia i pękania naskórka.

Dzięki dużej zawartości gliceryny oraz składników fazy tłuszczowej, maść redukuje przesuszenie skóry już po pierwszym jej użyciu.
Dodatek allantoiny i bisabololu sprawia, że HUDSALVA ma także działanie łagodzące i kojące. Skład został wzbogacony o lanolinę, która
działają jak emolient (zmiękcza i wygładza naskórek oraz chroni skórę przed nadmierną utratą wody).

Pomimo bogatej konsystencji, maść wchłania się szybko bez pozostawienia tłustej warstwy. Produkt jest polecany szczególnie dla osób
ze skórą odwodnioną i atopową, skłonną do przesuszeń, nadmiernego rogowacenia i pękania naskórka.

Produkowana w Szwecji od lat 80tych.

SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość maści wmasuj w suche partie skóry (dłonie, łokcie, stopy, usta).

Składniki aktywne
Gliceryna – utrzymuje optymalny poziom nawilżenia skóry,
Lanolina – emolient, natłuszcza i regeneruje skórę, wzmacniające barierę lipidowa naskórka,
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 Octan tokoferylu – octan witaminy E – naturalny antyoksydant, chroni skórę przed negatywnym działaniem wolnych rodników,
Bisabolol, allantoina – substancje łagodzące podrażnienia i zaczerwienienia skóry, wykazują działanie przeciwzapalne.
MAŚĆ JEST IDEALNA DO PIELĘGNACJI SKÓRY DZIECI OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA (SUCHA SKÓRA, RYBIA ŁUSKA, ZMIANY
ATOPOWE)

Składniki: Aqua, Glycerin, Cetyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Methoxy PEG-22/Dodecyl Glycol Copolymer, Stearyl Alcohol, Polysorbate 80,
Dimethicone, Steareth-21, Cetyl Acetate, Dimethiconol,
Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Bisabolol, Acetylated Lanolin Alcohol, Allantoin, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid.

Opakowanie: (ECO tuba z trzciny cukrowej) 100 ml
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