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Elo-baza Krem intensywnie natłuszcz. 75g
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 g

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Elo-baza, krem intensywnie natłuszczający, 75 g

Opis
Elo-baza

Krem intensywnie natłuszczający - przeznaczony do pielęgnacji suchej, wrażliwej skóry już od pierwszego miesiąca życia. Kosmetyk w
swoim składzie zawiera między innymi: wosk pszczeli, glicerynę i wazelinę. Krem koi podrażnienia i zaczerwienienia skóry, a także
zmniejsza świąd. Produkt przeciwdziała przeznaskórkowej utracie wody z naskórka, pozostawiając skórę nawilżoną, natłuszczoną i
wygładzoną.

Skład według INCI
Aqua, Petrolatum, Cera Alba, Sorbitan Isostearate, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Magnesium Sulfate, Hexamidine Diisethionate.

Właściwości
Krem intensywnie natłuszczający, Elo-baza

Zapewnia optymalne nawilżenie, natłuszczenie i wygładzenie skóry.
Krem działa łagodząco na podrażnienia, a także zaczerwienienia.
Kosmetyk odczuwalnie zmniejsza szorstkość skóry, a także skłonność do nadmiernego złuszczania naskórka, dzięki czemu zmniejsza
się nieprzyjemny świąd.
Produkt pozostawia na skórze film zabezpieczający skórę.

Składniki aktywne zawarte w kosmetyku docierają do wierzchniej warstwy skóry, pielęgnując ją, a także przeciwdziałając
przeznaskórkowej utracie wody.
Działanie kremu utrzymuje się przez wiele godzin.
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 Składniki aktywne:

Wosk pszczeli - zmiękcza i wygładza skórę, pozostawia na powierzchni skóry film ochronny, który przeciwdziała utracie wody z
naskórka.
Gliceryna - intensywnie nawilża, niwelując dyskomfort związany z suchość i nadwrażliwością skóry twarzy i ciała.
Wazelina - natłuszcza i chroni. Dodatkowo w skuteczny sposób przeciwdziała przesuszaniu się skóry, a także regeneruje przesuszony
naskórek.

Przeznaczenie
Do skóry bardzo suchej, wrażliwej oraz do skóry skłonnej do powstawania alergii.
Do zabezpieczenia skóry przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.
Do stosowania jako emolient w zaleconej przez lekarza terapii miejscowej u osób z chorobami skóry, wymagającymi użycia
miejscowych sterydów lub inhibitorów kalcyneuryny.
Produkt może być stosowany u dzieci od pierwszego miesiąca życia.

Stosowanie
Nanieść cienką warstwę kremu intensywnie natłuszczającego, Elo-baza na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy lub ciała.
Stosować codziennie.

Uwagi
Tylko do użytku zewnętrznego.

Produkt przebadany dermatologicznie na osobach z dodatnim wywiadem alergicznym.

Przechowywać w temperaturze pokojowej 15-25°C.

Nie zamrażać.

Unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi.

Chronić przed dziećmi.

Przeciwskazaniem do stosowania kosmetyku jest nadwrażliwość na składniki produktu, a także ostre stany zapalne skóry, które
wymagają leczenia farmakologicznego.

Producent
ICN POLFA RZESZOW
Przemysłowa 2
Rzeszów

 

Galeria
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