
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

ELODERM Żel do mycia ciała i włosów 2w1 40
 

Cena: 39,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Skład 
Aqua, Disodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Citric Acid, Inulin, Panthenol, Allantoin, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil,
Linum Usitatissimum Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Fructose, Glucose, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Cellulose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Działanie
Eloderm Żel do mycia ciała i włosów 2w1 to emolient, który sprawdzi się w codziennej pielęgnacji skóry suchej, atopowej, swędzącej i
skłonnej do alergii i egzemy. Preparat można stosować w przypadku atopowego zapalenia skóry – w okresie zaostrzenia zmian
skórnych oraz w okresie remisji. Kompleks 7 olejów (słonecznikowy, lniany, kokosowy, arganowy, oliwkowy, makadamia, awokado)
dostarcza drogocennych kwasów Omega 3-6-9, nawilża, regeneruje i odżywia. Alantoina z D-panthenolem łagodzą i koją, a także
regenerują skórę. Prebiotyk zapewnia efekt przywrócenia skórze komfortu, a także pomaga regulować właściwą mikroflorę. Preparat
zawiera łagodne detergenty, które delikatnie oczyszczają, nie wywołując uczucia wysuszenia skóry i nie powodują naruszenia naturalnej
ochronnej bariery skóry. Formuła preparatu nie podrażnia spojówek i nie szczypie w oczy.

Zastosowanie:
Eloderm Żel do mycia ciała i włosów 2w1 rekomendowany do stosowania w codziennej pielęgnacji skóry atopowej, suchej i skłonnej do
alergii oraz egzemy.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Formuła przebadana dermatologicznie i okulistycznie pod nadzorem lekarza.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik żelu.

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Sposób użycia
Na dłoń wycisnąć niewielką ilość preparatu, następnie żel rozprowadzić na wilgotnej skórze i włosach. Spienić i spłukać, jeśli zachodzi
taka konieczność, czynność można powtórzyć.
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