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A-DERMA Exomega Control Olejek Emolient pod Prysznic,
500 ml
 

Cena: 65,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać olejek

Producent LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-
DERMA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest A-DERMA Exomega Control Olejek Emolient pod Prysznic i w jakim celu się go stosuje?

A-DERMA Exomega Control Olejek Emolient pod Prysznic delikatnie oczyszcza, odżywia i łagodzi suchą skłonną do egzemy atopowej
skórę całej rodziny od 1 dnia życia. Działa przeciw drapaniu.

Formuła:
Syndet, nie zawiera mydła. Fizjologiczne pH. Formuła olejku zawiera te same składniki aktywne (esktrakt z młodych pędów owsa
Rhealba®pochodzący z upraw ekologicznych), co produkty do pielęgnacji - emolienty z linii Exomega Control, które pomagają
odbudować barierę naskórkową i działają kojąco na skórę. Przyjemna, płynna konsystencja o delikatnym zapachu. Zawiera 91%
składników pochodzenia naturalnego. Nie szczypie w oczy. Testowany pod kontrolą dermatologiczną i pediatryczną. Zawiera TED
(Tisodium ethylenediamine disucciate), który neutralizuje działanie twardej wody. Formuła biodegradowalna (OECD 301B). Opracowany
ekologicznie, butelka aż do 100% PET poddanego recyclingowi. Formuła opracowana tak, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji
alergicznych. Odpowiedni dla wegan - nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

Dla kogo?
Skóra sucha skłonna do egzemy atopowej, oczyszczenie delikatnej skóry twarzy i ciała, od 1.dnia życia

Badania:
Testowany pod kontrolą okulistyczną, dermatologiczną i pediatryczną.

Składniki aktywne A-DERMA Exomega Control Olejek Emolient pod Prysznic:

Owies dermatologiczny Rhealba - Jest sercem produktów A-DERMA. To wyjątkowy składnik aktywny, który przywraca
równowagę, koi i naprawia delikatną, podrażnioną skórę. Rhealba Oat, DERMAtologiczny Owies, przywraca równowagę, łagodzi i
naprawia delikatną skórę. Jego potrójna skuteczność w połączeniu z optymalną tolerancją ucementowała jego pozycję jako go
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wyjątkowego i ekskluzywnego składnika aktywnego, a także uczyniła go znakiem rozpoznawczym produktów A-DERMA. 30 lat
doświadczenia i ponad 50 badań na ponad 20 000 podmiotach sprawiły, że wyznacza on standard ochrony i pielęgnacji
delikatnej skóry oraz może być standardowym produktem pielęgnacyjnym dla każdej rodziny, ponieważ każdy z nas w pewnym
momencie swojego życia doświadczy delikatnej skóry. Rhealba Oat jest produkowany lokalnie w ściśle kontrolowanych
warunkach; od zbiorów po gotowe produkty, A-DERMA nie pozostawia nic przypadkowi, proces produkcyjny jest sprawdzany, aż
w 27 punktach kontrolnych! W rezultacie, Owies Rhealba zyskał poparcie badaczy dzięki standaryzowanemu stężeniu
cząsteczek przeciwdziałających podrażnieniom oraz bogactwu aktywnych składników naprawczych i przywracających
równowagę.
Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i
okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Tokoferol - jest skutecznym przeciwutleniaczem, który zwalczając wolne rodniki hamuje procesy starzenia się wywołane np.
promieniowaniem UV. Ponadto zapobiegaj on utlenianiu się cennych składników tłuszczowych zawartych w kosmetykach.
Filaxerine - Cząsteczka zidentyfikowana w mleczku pszczelim i oleju z wiesiołka, bogata w kwasy tłuszczowe Omega 6, które
pomagają odbudować delikatną barierę skórną oraz zmniejszyć suchość i podrażnienie
Oleinian glicerylu - Środek intensywnie uzupełniający lipidy. Oleinian glicerolu wnika w warstwę rogową naskórka i poprawia
elastyczność skóry. Stosowany w płynach do mycia ciała zmniejsza szorstkość skóry spowodowaną działaniem środków
powierzchniowo czynnych. Oleinian gliceryny można znaleźć w lipidach ludzkich włosów.
Olej z wiesiołka - Ma właściwości zmiękczające, co oznacza, że pomaga zmiękczyć i wygładzić skórę, poprawiając jej ogólną
strukturę. Pomaga również zatrzymać przezskórną utratę wody, poprawiając nawilżenie skóry. Uważa się również, że olej z
wiesiołka rozjaśnia skórę i redukuje przebarwienia.

Jak stosować A-DERMA Exomega Control Olejek Emolient pod Prysznic:

Sposób użycia:

Może być stosowany pod prysznic lub do kąpieli. Dokładnie spłukać.

Co zawiera A-DERMA Exomega Control Olejek Emolient pod Prysznic:

Skład:
WATER (AQUA), GLYCERIN, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, COCO-GLUCOSIDE, ZINC COCETH SULFATE, SODIUM
COCOAMPHOACETATE, CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, 10-HYDROXYDECENOIC ACID,
AVENA SATIVA (OAT) LEAF/STEM EXTRACT (AVENA SATIVA LEAF/STEM EXTRACT), CITRIC ACID, FRAGRANCE (PARFUM), GLYCERYL
OLEATE, HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES CITRATE, LAURIC ACID, MAGNESIUM OXIDE. OENOTHERA BIENNIS (EVENING
PRIMROSE) OIL (OENOTHERA BIENNIS OIL), PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE. PROPYLENE GLYCOL. SODIUM BENZOATE.
SODIUM CHLORIDE. SODIUM HYDROXIDE. SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE. SODIUM METHYL ISETHIONATE. TOCOPHEROL.
TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE.
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