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EMOTOPIC, Emolientowy krem barierowy do twarzy i ciała
(ręce, łokcie, kolana), 75ml
 

Cena: 31,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent LAB.KOSM.DR IRENA ERIS SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Seria EMOTOPIC to innowacyjne emolienty, oparte na naturalnych olejach, wykazujące wysoką skuteczność w łagodzeniu dolegliwości
suchej skóry i towarzyszących jej objawów: świądu, pieczenia, zaczerwienienia. Przywracają naturalną barierę naskórka, zapobiegając
nawrotom suchości oraz objawów atopowego zapalenia skóry (AZS).

WSKAZANIA:
Emolientowy krem barierowy zalecany jest w celu zapobiegania objawom atopowego zapalenia skóry (AZS) takim jak: suchość skóry,
podrażnienia, zaczerwienienia, świądu oraz objawom towarzyszącym reakcjom alergicznym. Wskazany do codziennego stosowania na
twarz oraz ciało, w szczególności na okolice rąk, łokci, kolan, w celu zapewnienia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi (mróz, wiatr,
suche powietrze, substancje drażniące), na skutek których skóra staje się szorstka, podrażniona lub reaguje wypryskiem kontaktowym.
Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

DZIAŁANIE:
krem zapobiega przesuszeniu skóry, zapewniając długotrwały i wielokierunkowy efekt natłuszczenia i nawilżenia. Wspomaga utrzymanie
prawidłowej kondycji i funkcjonowania naskórka od 1. dnia życia. Niweluje uczucie dyskomformtu i napięcia skóry. Bogata formuła
kremu, oparta na unikalnym połączeniu naturalnych olejów: konopnego, canola oraz ceramidów, tworzy na powierzchni skóry swoistą
bariereę ochronną, zabezpieczając przed niekorzystnym dzialaniem czynników zewnętrznych takich jak wiatr, mróz, suche powietrze czy
substancje drażniące. Krem skutecznie łagodzi istniejące objawy suchości skóry tj.: szorstkość, zaczerwienienie i łuszczenie naskórka.
Widocznie poprawia kondycję skóry poprzez wzmocnienie jej funkcji barierowych, zapobiegając nawrotom przesuszenia.

SPOSÓB UŻYCIA:
Krem stosować kilka razy dziennie (od 1 do 3), w zależności od stopnia suchości skóry, na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy i ciała.
Przed użyciem odkręcić nakrętkę i zerwać zabezpieczenie.
Wyrób przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
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Pojemność opakowania
75 ml

Obszar pielęgnacji twarz , ciało , dłonie

Rodzaj skóry
sucha
skłonna do podrażnień
wrażliwa
bardzo sucha
alergiczna

Działanie
nawilżające
wygładzające
ochronne
natłuszczające
łagodzi podrażnienia
wzmacnia barierę ochronną skóry
zmniejszające szorstkość skóry
Stosowanie
codziennie
kilka razy dziennie

Wiek
bez względu na wiek
od 1 dnia życia
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