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DERMEDIC Baby Emolient Linum Kremowy Żel do Mycia, 200
ml
 

Cena: 27,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać żel

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC Baby Emolient Linum Kremowy żel do mycia i w jakim celu się go stosuje?

Dermedic BABY Emolient Linum Kremowy żel do mycia jest przeznaczony do codziennej higieny ciała oraz włosów dzieci i niemowląt z
problemem nadmiernej suchości skóry, atopowym zapaleniem skóry lub objawami łuszczycy.

Intensywnie nawilża, ograniczając odczucie swędzenia suchej skóry (Olej lniany)
Nie narusza ochronnej bariery lipidowej skóry

Korzyści:

Delikatnie myje, nie wysuszając skóry
Działa przeciwzapalnie i przeciwświądowo
Poprawia kondycję nawet wyjątkowo suchej skóry
Nie zawiera mydła
Nie szczypie w oczy
Do ciała, twarzy i włosów
Hypoalergiczny z wodą termalną

Dla kogo?
Zalecany do codziennej higieny ciała oraz włosów dzieci i niemowląt od 1. dnia życia, z problemem skóry bardzo suchej, atopowej,
również z objawami łuszczycy.

Składniki aktywne Kremowego żelu do mycia DERMEDIC Baby Emolient Linum:

Woda termalna - Woda hipertermalna niskozmineralizowana, mająca charakter wodorowęglanowo-sodowo-krzemionkowo-
wapniowy, która swoją czystość mikrobiologiczną oraz wyjątkowo korzystny układ minerałów zawdzięcza 27 000 lat
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przenikania przez warstwy skał wodonośnych położonych na głębokości ponad 2100 metrów pod ziemią. Wydobywana
systemem artezyjskim, w temperaturze od 50 do 75 stopni Celsjusza, zachowuje idealną czystość mikrobiologiczną. Woda ta
zawiera wyjątkowo korzystny układ minerałów, wspierający terapeutyczne działanie produktów Dermedic.
Betaina - Działa jako wyjątkowo delikatny środek nawilżający do skóry, dzięki swojej specyficznej strukturze sprawia, że skóra
jest jedwabiście gładka w dotyku. Sugeruje się, że pomaga wyrównywać koloryt skóry, a ponadto ma właściwości osmolityczne,
czyli równoważy nawilżenie skóry w zależności od jej zapotrzebowania i pomaga chronić ją przed czynnikami zewnętrznymi.
Olej z nasion lnu - powszechnie znany jako olej lniany. Jest bogatym roślinnym źródłem kwasów tłuszczowych omega, głównie
kwasu tłuszczowego omega-3 (kwas linolenowy), który ma kojący wpływ na skórę. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, do
których należą również kwasy oleinowy, linolowy, palmitynowy i stearynowy, poprawiają nawilżenie skóry oraz zapobiegając
utracie wilgoci. Olej ten łatwo przenika przez najwyższe warstwy skóry, przenosząc ze sobą inne pielęgnacyjne składniki
rozpuszczalne w tłuszczach (np. witamina E). Dzięki swojej wysokiej zawartości lignanów jest również silnym składnikiem o
właściwościach antyoksydacyjnych. Ze względu na zawarty w nim kwas ALA alfa-linolenowy postuluje się jego działanie
przeciwzapalne. Dlatego może być pomocny w zwalczaniu stanów zapalnych objawiających się zaczerwienieniem i swędzeniem
skóry.
Polyquaternium-7 - Czynnik przeciwświądowy przynoszący ulgę osobom zmagającym się z uporczywym świądem głowy.
Znajduje zastosowanie jako składnik aktywny w szamponach i odżywkach do włosów.

Sposób użycia Kremowego żelu do mycia DERMEDIC Baby Emolient Linum:

Sposób użycia:

Nanieść niewielką ilość na dłonie, delikatnie rozprowadzić na zwilżonej skórze ciała i głowy. Spłukać wodą. Osuszyć skórę ręcznikiem,
bez pocierania.

Co zawiera DERMEDIC Baby Emolient Linum Kremowy żel do mycia:

Skład:
AQUA, DECYL GLUCOSIDE, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, COCAMIDOPROPYL BETAINE,
POLYQUATERNIUM-7, BETAINE, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL, LAURETH-9, CITRIC ACID, PARFUM, POTASSIUM SORBATE,
SODIUM BENZOATE
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