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DERMEDIC Baby Emolient Linum Olejek do kąpieli i pod
prysznic, 500 ml
 

Cena: 45,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać olejek

Producent BIOGENED S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest DERMEDIC Baby Emolient Linum Olejek do kąpieli i pod prysznic i w jakim celu się go stosuje?

DERMEDIC Baby Emolient Linum Olejek do kąpieli i pod prysznic to delikatny preparat myjący, przeznaczony do codziennej higieny
ciała wrażliwej skóry dziecka, także w przypadku nadmiernej suchości skóry, atopowego zapalenia skóry lub objawów łuszczycy.
Odżywia, wygładza i zmiękcza skórę - olej lniany, bogaty w NNKT Omega 3,6 i 9, poprawia kondycję skóry, natłuszcza ją i uelastycznia, a
także działa regenerująco. Zapobiega wysuszeniu skóry i łagodzi podrażnienia. Delikatnie oczyszcza skórę, nie naruszając jej płaszcza
hydrolipidowego i mikrobiomu.

Korzyści:

Do kąpieli emoliacyjnych
Delikatnie myje w wannie i pod prysznicem
Z olejem lnianym – odżywia, wygładza i zmiękcza skórę, działa regenerująco
Nie narusza hydrolipidowego płaszcza i mikrobiomu skóry
Nie zawiera mydła
Hypoalergiczny

Dla kogo?
Zalecany do codziennej higieny i pielęgnacji skóry suchej, bardzo suchej, atopowej, skłonnej do alergii lub łuszczycy. Można stosować od
1. dnia życia.

Składniki aktywne Olejku do kąpieli i pod prysznic DERMEDIC Baby Emolient Linum:

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
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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.
Woda termalna - Woda hipertermalna niskozmineralizowana, mająca charakter wodorowęglanowo-sodowo-krzemionkowo-
wapniowy, która swoją czystość mikrobiologiczną oraz wyjątkowo korzystny układ minerałów zawdzięcza 27 000 lat
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.
Gliceryna - Naturalny, roślinny składnik, stosowany jako środek zatrzymujący wilgoć. Ma silne właściwości nawilżające. Osłania i
chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Wnika w głąb skóry i trzyma wilgoć, co zapobiega nadmiernej
przeznaskórkowej utracie wody. Łagodzi podrażnienia i koi. Silnie wygładza i regeneruje. Poprawia elastyczność i jędrność. Jest
doskonałym środkiem na skórę spierzchniętą i zrogowaciałą, zwłaszcza na łokciach i kolanach.

Sposób użycia Olejku do kąpieli i pod prysznic DERMEDIC Baby Emolient Linum:

Sposób użycia:

Wlać 1 nakrętkę do wody przygotowanej do kąpieli. Można stosować także pod prysznicem, bezpośrednio na skórę. Po myciu pod
prysznicem dokładnie spłukać skórę.

Co zawiera DERMEDIC Baby Emolient Linum Olejek do kąpieli i pod prysznic:

Skład:
AQUA, GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE,
POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, SORBITAN, SESQUICAPRYLATE, POLYQUATERNIUM-10, CAPRYLYL GLYCOL, LINUM USITATISSIMUM
SEED OIL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM, CI 19140, CI
15985.
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