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Emolium Intensive, olejek do kąpieli, 200 ml
 

Cena: 30,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać olejek

Producent PERRIGO POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja kosmetyk

Wiek od 1 miesiąca

Opis produktu
 

Opis produktu
Emolium Intensive Olejek do kąpieli został stworzony z myślą o pielęgnacji i odżywianiu skóry suchej oraz wymagającej już po 1.
miesiącu życia. Przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji podrażnionej i suchej skóry. Olejek do kąpieli intensywnie nawilża i
natłuszcza. Ma działanie łagodzące i niwelujące uczucie świądu. Emolium olejek do kąpieli może być stosowany do skóry bardzo suchej,
podrażnionej i skłonnej do alergii. Olejek do kąpieli intensywnie nawilża i odżywia suchą skórę, delikatnie ją oczyszczając i pielęgnując.
Zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry i pozostawia na jej powierzchni film ochronny. Olejek do kąpieli dla dzieci niweluje szorstkość
bardzo suchej skóry. Regularnie stosowany eliminuje nadmierne łuszczenie i uczucie świądu.

Zastosowanie
Pielęgnacja bardzo suchej, podrażnionej i skłonnej do alergii skóry niemowląt, dzieci i dorosłych.

Składniki
Aqua, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Paranum Liquidum, Urea, Macadamia Seed Oil Glycereth-8 Esters, PEG-40 Hydrogenated Castor
Oil, Cocamidopropyl Betaine, PEG-75 Shea Butter Glycerides, Methylpropanediol, Cocamidopropyl Betainamide MEA Chloride, Oxidized
Corn Oil, Sodium Borageamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Butylene Glycol, Betaine, Allantoin, Dipropylene Glycol, Boswellia
Serrata Gum, Sodium Hyaluronate, Diazolidynyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol, Polyquaternium-7, Disodium
EDTA, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate

Sposób użycia

Kąpiel dla niemowląt i dzieci: do wanienki wypełnionej wodą należy wlać 15 ml olejku (1/2 miarki). Po oczyszczeniu skóry
delikatnie osuszyć skórę dziecka ręcznikiem, bez pocierania. Skóra po kąpieli z zastosowaniem olejku nie wymaga użycia
środków natłuszczających, jednak dla wzmocnienia efektu pielęgnacyjnego można zastosować odpowiedni emolient, by lepiej
chronić ją przed ponownym wysuszeniem. (Krem, Krem Specjalny lub Emulsja specjalna, Emulsja do ciała).
Kąpiel dla dorosłych: do wanny napełnionej wodą należy wlać 30 ml preparatu (1 miarkę). Następnie należy delikatnie osuszyć
skórę ręcznikiem, bez pocierania.
Przed użyciem wstrząsnąć.
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