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EMOTOPIC na ciemieniuchę - 75ml
 

Cena: 31,47 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 75 ml

POSTAĆ PŁYN

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

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
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:
Preparat przeznaczony do stosowania na ciemieniuchę (żółtawe łuski) u niemowląt (już od 1. dnia życia) oraz dla dzieci starszych i
dorosłych w celu wspomagania leczenia i łagodzenia objawów łojotokowego zapalenia skóry głowy.

DZIAŁANIE:
Wyrób łagodzi objawy ciemieniuchy, zapobiega nasileniu się zmian i nawrotów oraz optymalizuje procesy złuszczania. Wysoce
skuteczna formuła preparatu pozwala uzyskać efekt natychmiastowego oczyszczenia skóry głowy na obszarze występujących zmian.
Składniki wykorzystane w recepturze wyraźnie zmiękczają naskórek, ułatwiając eliminację zrogowaciałej łuski, wspomagając leczenie
łojotokowego zapalenia skóry głowy. Formuła na bazie naturalnych olejów, canola tworzy barierę mechaniczną, która zapobiega utracie
wody z naskórka, przez co skóra odzyskuje odpowiedni poziom nawilżenia i natłuszczenia. Dzięki zawartości emolientów preparat
wzmacnia naturalną barierę ochronną naskórka oraz koi i łagodzi podrażnioną skórę głowy dziecka.

Skład
olej Canola
Bogaty w naturalną witaminę E, działa łagodząco i przeciwza¬palnie, porównywalnie ze sterydami (hydrokortyzonem), ale bez skutków
ubocznych typowych dla tej grupy leków
mocznik (Urea Pura, Karbamid)

jest naturalnym składnikiem NMF (Naturalny Czynnik Nawilżający). Jego działanie polega na rozrywaniu mostków wodorowych
w łańcuchach białkowych keratyny. w stężeniach poniżej 10% ułatwia wiązanie wody przez keratynę i zmiękcza naskórek. W
wyższych stężeniach wywiera efekt keratolityczny. Ułatwia złuszczanie naskórka i zwiększa przepuszczalność warstwy rogowej.

olej Cannabis Sativa Seed Oil
olej bogaty w NNKT (aż 81%) oraz kwasy nasycone, które tworzą barierę, chroniąc skórę przed czynnikami zewnętrznymi oraz przed
utratą wody. Zawiera również witaminy A, D, E oraz minerały. Doskonale się wchłania, nie pozostawiając przy tym tłustego filmu, który
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jest typowy dla olejów. Wnikając w skórę dogłębnie ją odżywia i ujędrnia oraz przywraca jej równowagę hydrolipidową.
Dodatkowo posiada właściwości antyoksydacyjne, zatem chroni skórę przed atakiem wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie
skóry. Łagodzi świąd, podrażnienia i zaczerwienienia oraz stany zpalne skóry. Nawilża oraz reguluje wydzielanie sebum. Polecany dla
skóry suchej, alergicznej, wrażliwej, z atopowym zapaleniem skóry lub łuszczycą.

  Składniki: Woda oczyszczona, Mocznik, Emolienty: Olej Cannabis, Olej canola, Glicerol, Kwas mlekowy, Hydroksyacetofenon, Substancje
pomocnicze.
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