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Eloderm Krem od 1 dnia życia 75 ml
 

Cena: 23,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Eloderm
to krem do codziennej pielęgnacji skóry nadmiernie suchej, atopowej i nadwrażliwej na czynniki zewnętrzne. Do stosowania na
niedużych powierzchniach ciała, np. twarz, zgięcia kolanowe.

ZASTOSOWANIE:

Krem Eloderm to preparat bogaty w szeroką gamę substancji nawilżających (emolientów). Krem Eloderm zaleca się do pielęgnacji
mniejszych wysuszonych partii skóry podatnej na występowanie podrażnień. Zawartość kompleksu Omega 3-6-9 pozwala dodatkowo
hamować powstawanie stanów zapalnych, których tworzenie się jest ułatwione w miejscach podrażnienia skóry. Łagodne, a zarazem
bardzo efektywne działanie składników aktywnych, sprawia, iż krem Eloderm to właściwy produkt do pielęgnacji wrażliwej skóry dziecka.
Odpowiedni dobór składników aktywnych sprawia, że krem Eloderm to doskonały preparat emoliencyjny o silnych właściwościach
nawilżających. Główny składnik aktywny, którym jest trójgliceryd kaprylowy i kaprynowy pozwala na skuteczne uzupełnianie niedoborów
lipidów międzykomórkowych. Połączenie masła shea z olejem makadamia umożliwia wygładzić i nawilżyć skórę. Dodatkowo, obecność
tych dwóch składników przyczynia się do łagodzenia wszelkich zmian alergicznych tj. wysypki, świądu oraz pieczenia. Kolejnym ważnym
składnikiem aktywnym jest kompleks Omega 3-6-9, który również wpływa korzystnie na stopień nawilżenia skóry. Kwasy jedno- i
wielonasycone obecne w kompleksie odpowiedzialne są za wspomaganie procesów regeneracyjnych uszkodzonej lipidowej bariery
naskórka, powodując zdrowy i gładki wygląd skóry. Poprzez tworzenie na powierzchni filmu ochronnego, preparat chroni skórę przed
działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Kojące oraz przeciwzapalne działanie kremu Eloderm jest dodatkowo wspomagane
poprzez obecność pantenolu oraz alantoiny. Kolejną substancją o doskonałych właściwościach nawilżających jest hialuronian sodu,
który razem z innymi składnikami aktywnymi tworzy spójną całość, czyniąc krem Eloderm godnym polecenia przy codziennej pielęgnacji
wysoce wrażliwej skóry dziecka.

SPOSÓB UŻYCIA:

Niewielką ilość preparatu dokładnie rozprowadzić na oczyszczoną powierzchnię skóry i pozostawić do wchłonięcia. Do stosowania na
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dzień i na noc. Unikać kontaktu z okolicą oczu.

SKŁAD:

Aqua, Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Macadamia Intergrifolia Seed Oil,
Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate SE, Myristyl Myristate, Hydroxyethyl Urea, Cetearyl Alcohol, Hialuronian sodu, Hydroxyethyl
Urea, Sodium Polyacrylate, Panthenol, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Palmitic/Stearic Triglyceride, Allantoin, Xanthan Gum, Caprylyl
Glycol, Phenoxyethanol, PEG-8, Tocopherol, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Ammonium Lactate.
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