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ERIS PHARMACERIS EMOTOPIC Szampon nawil.
 

Cena: 35,48 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml (but.z dozow.)

Postać -

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

Rejestracja Dermokosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Działanie:
Szampon Pharmaceris E Emotopic w formie ultra-łagodnej pianki, dokładnie i delikatnie oczyszcza skórę głowy i włosy z
zanieczyszczeń.
Oprócz właściwości myjących szampon zapewnia optymalną ochronę przed podrażnieniami, nadmierną suchością skóry i jej
łuszczeniem.
W przypadku wystąpienia swędzenia i suchości formuła ma działanie kojące na skórę głowy jednocześnie zapobiegając jej
nadwrażliwości na czynniki zewnętrzne i pojawieniu się nawrotów suchości, łuszczenia i miejscowych stanów zapalnych. Wyjątkowo
łagodna baza myjąca nie szczypie w oczy.
Szampon nie obciąża włosów, ułatwia ich rozczesywanie oraz pozostawia je miękkie i jedwabiste w dotyku.
Piankowa forma szamponu, poza udowodnioną skutecznością, sprawia dzieciom radość z kąpieli i mycia włosów.
Wskazania:
Szampon nawilżający w piance Pharmaceris E Emotopic jest polecany do codziennego mycia wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień
skóry głowy dzieci od 1. dnia życia. Rekomendowany do stosowania u dzieci bez ograniczeń wiekowych i dorosłych w przebiegu
atopowego zapalenia skóry, nasilonej suchości z tendencją do świądu, łuszczenia i stanów zapalnych.
Sposób użycia wyrobu medycznego
Noworodki:
Stosować 1 dozę szamponu (jedno naciśnięcie pompki) na jedno mycie.
Delikatnie umyć, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą.
Skład: Woda oczyszczona, Glicerol, Składniki pomocnicze, Środki powierzchniowo czynne.

Składniki/Ingredients (INCI): Aqua (Water), Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Myreth Sulfate, Disodium Ricinoleamido MEA-
Sulfosuccinate, Betaine, PPG-26-Buteth-26, Polyquaternium-10, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Sodium
Carbonate, Calcium Gluconate, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance).
Produkt nie zawiera parabenów, barwników, SLS/SLES, ani mydła.
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