Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka
ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

ERIS PHARMACERIS, EMOTOPIC, Emulsja do kąpieli 400ml +
Krem emolientowy kojąco-zmiękczający 75ml w PREZENCIE
Cena: 44,99 zł
Opis słownikowy
Opakowanie

400ml + 75ml

Postać

Emulsja, Krem

Producent

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

Rejestracja

Dermokosmetyk

Opis produktu
Opis
ERIS PHARMACERIS, EMOTOPIC, Emulsja do kąpieli 400ml + Krem emolientowy kojąco-zmiękczający 75ml w PREZENCIE
Zestaw zawiera:
Pharmaceris Emotopic Emulsja do codziennej kąpieli 400ml +
Pharmaceris Emotopic Krem emolientowy kojąco-zmiękczający 75 ml
PHARMACERIS E EMOTOPIC MED Emulsja do codziennej kąpieli 400ml
Wskazania:
Polecana dla skóry wrażliwej, suchej, szorstkiej, z tendencją do swędzenia, podrażnień oraz rozwoju alergii kontaktowych. Do
stosowania również profilaktycznie, dla zdrowej skóry, w celu zapobiegania suchości oraz zminimalizowania ryzyka powstawania,
nasilenia i nawrotów objawów atopowego zapalenia skóry. Bez ograniczeń wiekowych. Nie wymaga stosowania dodatkowego środka
myjącego.
Działanie:
Preparat przeznaczony do codziennych kąpieli emoliencyjnych. W połączeniu z wodą, tworzy delikatną, mleczną, nawilżającą emulsję
myjącą. Skutecznie oczyszcza ciało z zanieczyszczeń, nie naruszając płaszcza hydrolipidowego skóry. Bogata formuła emulsji, oparta
na unikalnym połączeniu oleju konopnego i oleju canola, wykazuje wysoką skuteczność w pielęgnacji skóry suchej i skłonnej do
odczynów alergicznych. Naturalne oleje uzupełniają niedobory lipidów oraz przywracają prawidłową spoistość naskórka. Zapobiegają
nadmiernej transepidermalnej utracie wody z naskórka (TEWL), zapewniając długotrwały efekt nawilżenia i natłuszczenia skóry. Emulsja
koi i łagodzi podrażnienia, eliminując uczucie dyskomfortu napiętej, suchej i swędzącej skóry. Wzmacnia jej płaszcz hydrolipidowy,
zmniejszając podatność na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych oraz ryzyko powstawania podrażnień oraz nasilenia objawów
AZS.
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Opakowanie:
400ml
PHARMACERIS E Krem emolientowy kojąco-zmiękczający do skóry suchej, wrażliwej i atopowej 75 ml
Wskazania:
Polecany do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry suchej, wrażliwej i atopowej oraz skłonnej do podrażnień i reakcji alergicznych
powstających w wyniku działania czynników zewnętrznych. Zalecany dla skóry przewlekle suchej, swędzącej, skłonnej do nadmiernego
łuszczenia, rogowacenia oraz mikrouszkodzeń. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych z atopowym zapaleniem skóry (AZS),
wypryskiem atopowym, bez ograniczeń wiekowych. Wskazany w trakcie i po leczeniu farmakologicznym, jako preparat przyspieszający
odnowę skóry między cyklami zewnętrznej terapii sterydowej.
Działanie:
Bogata konsystencja kremu, o silnych właściwościach natłuszczająco-zmiękczających, wspomaga proces dogłębnego nawilżenia i
odnowy skóry w okresie nasilonych zmian: znacznego wysuszenia, łuszczenia, rogowacenia i mikrouszkodzeń naskórka. Tworzy na
powierzchni skóry warstwę ochronną zabezpieczającą przed nasileniem się ww. objawów oraz ich nawrotom. Zapobiega
podrażnieniom, zaczerwienieniom, świądowi oraz pieczeniu skóry. Kompilacja odżywczego oleju canola, o silnym działaniu łagodzącym
podrażnienia, z natłuszczającym olejem konopnym, znanym ze swych właściwości wyciszających świąd, pieczenie i stany zapalne
skóry, wykazuje medyczną skuteczność w pielęgnacji skóry chronicznie suchej i atopowej. Przywraca komfort napiętej, szorstkiej i
podrażnionej skórze. Balsam redukuje łuszczenie naskórka i zmniejsza objawy suchości, wygładzając powierzchnię skóry. Lipidy
naśladujące składem i strukturą naturalny płaszcz hydrolipidowy skóry, wraz z olejem awokado i witaminą E, dostarczają skórze
niezbędnych substancji odżywczych, wyraźnie zmiękczając naskórek.
Opakowanie:
75 ml

Plik wygenerowano: 20-06-2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

