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LATOPIC Żel do mycia ciała i włosów 400ml(
 

Cena: 50,24 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml (but.z dozow.)

Postać -

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Aqua, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Laureth-9, Sodium Cocoamphoacetate, Gluconolactone, Coco-
Glucoside, Glyceryl Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lactobacillus Ferment, Betaine, Panthenol, Olive Oil PEG-7 Esters, PPG-2
Hydroxyethyl Cocamide, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Glucose, Phragmites Kharka Extract, Poria Cocos Extract, Allantoin, Citric
Acid, Sodium Benzoate, Aminomethyl Propanol, Disodium EDTA.

Działanie:
Bardzo dobry żel do higieny i pielęgnacji skóry i włosów stworzony specjalnie z myślą o osobach dotkniętych atopowym zapaleniem
skóry. Żel kompleksowo dba o skórę, skutecznie oczyszcza, bez uszkadzania naturalnego płaszcza hydrolipidowego oraz silnie nawilża.
Za przywrócenie odpowiedniego poziomu nawilżenia odpowiadają gliceryna, Aquaxyl™ oraz biolipid, który równocześnie działa
zmiękczająco. W składzie znajdują się dwa składniki o działaniu przeciwświądowym – polidokanol oraz SyriCalm®, które szybko i
skutecznie łagodzą swędzenie oraz zaczerwienienia. Ciekawym składnikiem są metabolity Lactobacillus sp. o właściwościach
przeciwdrobnoustrojowych, które hamują rozwój gronkowca złocistego, głównego winowajcy stanów zapalnych u osób z atopią.
Olivem® tworzy na powierzchni skóry film ochronny. Betaina świetnie działa na włosy, nawilża je i wygładza, ułatwia rozczesywanie, a
także zmniejsza ich podatność na elektryzowanie. Na koniec dwie substancje, które mają zbawienny wpływ na skórę suchą i atopową,
czyli pantenol oraz alantoina. Działają łagodząco, a alantoina dodatkowo przyspiesza procesy regeneracji naskórka. Żel można używać
już w kąpieli noworodków, dlatego tym ważniejsze jest, że nie szczypie w oczy.

Zastosowanie:
Latopic Żel do mycia ciała i włosów polecany do codziennej pielęgnacji skóry atopowej, suchej z tendencją do podrażnień. Nadaje się do
higieny skóry ciała i głowy oraz włosów. Może być stosowany od pierwszych dni życia.

Informacje dodatkowe:
Produkt nie zawiera substancji zapachowych, sztucznych barwników, mydła, siarczanów (SLES, SLS). Żel był testowany
dermatologicznie.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik żelu.

Sposób użycia:
Na dłonie wylać niewielką ilość żelu, następnie rozprowadzić po wilgotnej skórze ciała, głowy oraz włosów. Dokładnie spłukać wodą.
Skórę i włosy delikatnie osuszyć ręcznikiem.
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