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EMOTOPIC W.MED szampon kojący - 250ml
 

Cena: 34,79 zł

Opis słownikowy

MARKA PHARMACERIS

OPAKOWANIE 250 ml

POSTAĆ SZAMPON

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:
Polecany do częstego mycia wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień skóry głowy. Rekomendowany dla osób z tendencją do alergii,
świądu, łupieżu, dotkniętych problemem AZS oraz nadreaktywnością na drażniące środki myjące i nietolerancję na SLS i SLES
-laurylosiarczan sodu i forma etoksylowany. Wyjątkowo łagodna receptura bez siarczanów, zapobiega ryzyku powstawania podrażnień i
reakcji uczuleniowych. Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

DZIAŁANIE:
Minimalistyczna formuła szamponu oparta na ultra-łagodnej bazie myjącej, o wodno-micelarnej strukturze- łagodzi dolegliwości suchej
skóry głowy i odczynów alergicznych tj.: świąd, zaczerwienienie, miejscowe stany zapalne, łuszczenie, wynikających z nietolerancji SLS i
SLES. Receptura na bazie olejów roślinnych i canola, o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów Omega 3,6,9, łagodzi podrażnienia
oraz wspomaga leczenie skóry głowy w przebiegu atopowego zapalenia, także w trakcie i po leczeniu farmakologicznym, między cyklami
zewnętrznej terapii sterydowej. Wzmacnia jej funkcje barierowe, zmniejszając uporczywe oraz nawracające objawy suchości. Zapobiega
nadmiernemu przesuszeniu i tendencji do tworzenia się łupieżu.
Szampon zabezpiecza skórę przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych -mechanicznych i chemicznych.
Wyjątkowo delikatna formuła nie szczypie w oczy, nie obciąża włosów, ułatwia ich rozczesywanie.

Skład
witamina E (tokoferol)
olej Canola
olej Cannabis Sativa Seed Oil
Składniki INCI 90MM16918
Aqua (Water), Sodium Cocoamphoacetate, Lauryl Glucoside, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Cocoyl Glucamate,
Hydroxyacetophenone, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Xanthan Gum, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Canola (Canola) Oil, Citric Acid, Tocopherol, Hydrogenated Palm
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Glycerides Citrate.

Składniki:
Woda oczyszczona, Emolienty: Olej Cannabis, Olej canola i inne, Hydroksyacetofenon, Glicerol, Składniki pomocnicze, Środki
powierzchniowo czynne.
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