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Latopic, krem do rąk od 1. dnia życia, skóra sucha, atopowa,
50 ml
 

Cena: 22,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja kosmetyk

Wiek od 1 dnia życia

Opis produktu
 

Opis produktu
Latopic, regenerujący krem do rąk, przeznaczony do pielęgnacji atopowej, suchej, skłonnej do podrażnień skóry dłoni. Może być
stosowany już od 1. dnia życia. Krem posiada lekką konsystencję, dobrze się wchłania, pozostawiając na skórze delikatny ochronny film.
Krem nie zawiera substancji zapachowych oraz sztucznych barwników. Posiada pH neutralne dla skóry. Kosmetyk został testowany
dermatologicznie.

Preparat zawiera Lactobacillus sp., które działają przeciwdrobnoustrojowo, pomagają zapobiegać rozwojowi Staphylococcus aureus,
który wywołuje stany zapalne u osób ze skórą atopową. Ponadto krem zawiera specjalnie dobrane składniki aktywne działające na wielu
płaszczyznach: kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, ekstrakt z masła shea), Duraquench Iqsa, który ma
wpływ na wysuszoną skórę oraz w połączeniu z mocznikiem i gliceryną ogranicza utratę wody i długotrwale nawilża. Olej canola, masło
shea, trójglicerydy kwasów kaprylowego i kaprynowego nawilżają, uelastyczniają skórę, uzupełniają niedobór lipidów, zapobiegają
utracie wody, masło shea, pantenol, alantoina przyspieszają regenerację naskórka i łagodzą podrażnienia, masło shea dodatkowo
odżywia i nawilża skórę.
Krem skutecznie nawilża, intensywnie regeneruje, łagodzi świąd i podrażnienia, a także chroni skórę przed działaniem niskich
temperatur, wiatru i łagodzi wywołane przez nie podrażnienia.

Zastosowanie
Intensywna pielęgnacja atopowej, suchej i skłonnej do podrażnień skóry dłoni oraz skóry narażonej na działanie szkodliwych czynników
zewnętrznych. Do stosowania na skórę dłoni dorosłych, dzieci i niemowląt od 1. dnia życia.

Składniki
Aqua, Urea (mocznik), Lactobacillus Ferment, Canola Oil (olej rzepakowy), Caprylic/Capric Triglyceride, Propylheptyl Caprylate, Dicaprylyl
Carbonate, Glycerin (gliceryna), Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Panthenol (pantenol), Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate
Citrate, 1,2-Hexanediol, Laureth-9, Cetyl Stearate, Cetyl Alcohol, Isostearyl Isostearate, Potassium Cetyl Phosphate, Spent Grain Wax,
Butyrospermum Parkii Butter Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
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Crosspolymer, Allantoin, Triethanolamine, Disodium EDTA, PEG-8, Stearic Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid

Sposób użycia
Na oczyszczoną skórę dłoni nanieść cienką warstwę kremu i delikatnie rozprowadzić. Stosować po każdym myciu rąk.
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