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ERIS PH EMOTOPIC Preparat 3w1 natł.
 

Cena: 53,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml (słoik)

Postać -

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Unikalny preparat 3w1 Eris Pharmaceris E Emotopic może być stosowany jako emulsja do kąpieli, preparat myjący i produkt
natłuszczający. Kompleksowe działanie zapewniają: olej konopny, olej canola, witamina E, masło shea i gliceryna.

Działanie:
Eris Pharmaceris E Emotopic preparat 3w1 intensywnie natłuszczający polecany jest do pielęgnacji skóry, szczególnie skóry atopowej i
suchej. Bogaty naturalny skład gwarantuje skuteczność działania. Olej konopny stanowi cenne źródło witamin A, D i E, kwasów Omega 3,
6, 9 oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych (kwas linolowy i kwas linolenowy), dzięki czemu odżywia on nawet głębokie warstwy
skóry. Olej konopny przyczynia się do procesów regeneracyjnych naskórka oraz łagodzenia objawów podrażnienia – głównie świądu i
zaczerwienienia. Olej canola doskonale sprawdza się jako substancja likwidująca podrażnienia. Witamina E stymuluje regenerację skóry
na poziomie błon komórkowych i lipidów cementu międzykomórkowego naskórka. Dzięki witaminie E skóra jest lepiej chroniona przed
czynnikami zewnętrznymi. Masło shea wspomaga odbudowę skóry i delikatnie ją zmiękcza. Składnik ten to skarbnica witamin E i F.
Masło shea koi podrażnienie i odżywia skórę. Działanie dermokosmetyku uzupełnia gliceryna, która intensywnie nawilża i wiąże wodę w
skórze, nadając jej w ten sposób elastyczność i miękkość.

Zastosowanie:
Eris Pharmaceris E Emotopic preparat 3w1 intensywnie natłuszczający polecany jako dermokosmetyk do codziennej higieny oraz
produkt natłuszczający do skóry suchej i atopowej.

Informacje dodatkowe:
Testowany dermatologicznie. Produkt hipoalergiczny, wolny od parabenów, barwników, konserwantów, substancji zapachowych, PEG,
glikolu propylenowego. Preparat posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia:
Jako natłuszczająca emulsja do kąpieli (noworodki, niemowlęta, dzieci, dorośli): 1-2 łyżki produktu rozprowadzić w szklance gorącej
wody aż do uzyskania mlecznej konsystencji. Emulsję pozostawić do schłodzenia, dolać do kąpieli. Nie stosować mydła ani produktów
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myjących. Skórę delikatnie osuszyć ręcznikiem. Należy uważać przy wychodzeniu z wanny, gdyż preparat może pozostawić śliską
powierzchnię. Jako preparat myjący do ciała (niemowlęta od 6. miesiąca życia, dzieci, dorośli): niewielką ilość produktu rozprowadzić
bezpośrednio na wilgotnej skórze. Spłukać wodą, delikatnie osuszyć ciało. Nie stosować innych preparatów myjących.Jako preparat do
natłuszczania ciała (niemowlęta od 6. miesiąca życia, dzieci, dorośli): na umytej i osuszonej skórze rozprowadzić cienką warstwę
produktu. Stosować 1-2 razy dziennie.
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