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Baby Emollient Cream emolientowa emulsja natłuszczająco-
nawilżająca dla dzieci z AZS 250ml
 

Cena: 37,23 PLN

Opis słownikowy

Dla dzieci Tak

Działanie nawilżające, regeneruje

Gramatura ml

Konsystencja emulsja

Linie elitarne nie

Lokalizacja całe ciało

Pielęgnacja ciała tak

Pojemność 250

Producent Nacomi

Płeć unisex

Słońce nie

Opis produktu
 

Sucha, zaczerwieniona i bardziej podatna na podrażnienia. Skóra dziecka, zwłaszcza ze skłonnością do alergii potrafi być
problematyczna. Dlatego wymaga nie tylko szczególnej uwagi, ale również ochrony. Emulsja stworzona z myślą o wrażliwej, łuszczącej
się i atopowej skórze dziecka wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka. Zawarte w niej naturalne oleje wraz z ekstraktem z owsa,
proteinami ryżu i panthenolem zapewnią odpowiednią pielęgnację oraz poziom nawilżenia delikatnej skóry Twojego maluszka. Produkt
można stosować od pierwszych dni życia dziecka.

Delikatna pielęgnacja
Kompozycja naturalnych olei i maseł przywraca miękkość oraz elastyczność skórze maluszka. Niezwykle bogata receptura emulsji nie
wywołuje podrażnień oraz z łatwością przenika do głębokich warstw skóry, gdzie intensywnie i długotrwale ją nawilża. Połączenie oleju z
awokado, oleju ze słodkich migdałów, oliwy z oliwek, masła shea oraz shorea stanowi obfite źródło witamin – A, B, E i F – działa
przeciwzapalnie i dogłębnie odżywia skórę, pozostawiając ją intensywnie natłuszczoną. Dodatkowo olej ze słodkich migdałów wzmacnia
hydrolipidową barierę naskórka.

Proteiny ryżu zawarte w emulsji intensywnie pielęgnują i regenerują skórę. Odpowiadają za utrzymywanie wody w naskórku oraz
nawilżają, zmiękczają i wygładzają jego strukturę. Ekstrakt z owsa tworzy na powierzchni skóry odżywczą warstwę, która zapobiega
odparowywaniu wilgoci. Działa kojąco i przeciwzapalnie oraz łagodzi objawy alergii skórnej. Witamina E nawilża i chroni przed
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parowaniem wody z wnętrza skóry oraz przyspiesza jej regenerację.

Ukojenie i regeneracja
Panthenol wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka. Doskonale nawilża skórę, sprawiając, że staje się miękka i elastyczna. Dodatkowo
wpływa korzystnie na jej regenerację i potęguje działanie innych składników nawilżających. Zawarta w składzie witamina B3 łagodzi
zaczerwienienia i koi podrażnienia. Stymuluje produkcję ceramidów, które odbudowują warstwę hydrolipidową, pełniącą funkcję
ochronną przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Gliceryna pomaga substancjom aktywnym przedostać się w głąb skóry, dzięki czemu staje się ona nie tylko intensywnie nawilżona, ale
również odżywiona od wewnątrz. Przywraca skórze optymalne nawodnienie i pomaga utrzymać je na długi czas.

Uwagi: Produkt można stosować od pierwszych dni życia dziecka. Produkt przebadany dermatologicznie. Odpowiada wymaganiom
testu zgodności ze skórą atopową i szczególnie wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom (Skin Compatibility Test) oraz spełnia
wymagania stawiane wyrobom kosmetycznym o deklarowanych właściwościach tzw. hipoalergicznych. (Wydana opinia nie dotyczy
osób u których występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników badanego kosmetyku).

Sposób użycia: nanieś niewielką ilość emulsji na oczyszczoną skórę dziecka i delikatnie rozprowadź. Unikaj kontaktu z oczami.
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