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Atoperal Baby Plus emul. d/kąp400ml
 

Cena: 68,51 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Atoperal Baby Plus emulsja do kąpieli z linii specjalistycznych produktów dermatologicznych przeznaczona jest do codziennej
pielęgnacji i ochrony skóry suchej, wrażliwej i atopowej dzieci i niemowląt.

Specjalnie opracowana receptura, wzbogacona starannie wyselekcjonowanymi składnikami zapewnia profesjonalną pielęgnację skóry
dziecka. Emulsja zawiera specjalnie dobrane składniki nawilżające i łagodzące podrażnienia. Doskonale nawilża i natłuszcza skórę
dziecka oraz tworzy delikatną warstwę ochronną na jej powierzchni, zapobiegając przeznaskórkowej utracie wody. Podczas kąpieli
naskórek ma zapewnione odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie skóry.Kąpiel malucha w TRI-OIL COMPLEX powoduje, że skóra staje
się mniej podatna na podrażnienia, jest nawilżona i natłuszczona.Produkt przeznaczony dla dzieci i niemowląt od pierwszych dni życia.

TRI-OIL COMPLEX odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry i wzmacnia naturalną barierę ochronną poprzez działanie naturalnych
składników.
Olej Canola bogate źródło witaminy A, E, K, zawiera też niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT: omega-B, omega-6, omega-9),
wykazuje działanie osłaniające, zmiękczające, natłuszcza.
Olej Lniany w naturalny sposób nawilża i natłuszcza skórę, łagodzi podrażnienia.
Olej Sojowy uzyskiwany jest z nasion soi, bogaty w witaminę E i flawonoidy, nawilża i utrzymuje skórę gładką, chroni przed utratą wilgoci.

Skład:
Brassica Campestris Seed Oil, Glycine Soja Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Glycereth-2 Cocoate, Paraffinum Liquidum, Oleth-5,
Tocopheryl Acetate.

Stosowanie:
Do wypełnionej wodą wanienki (6 I) wlać ok. 15 ml emulsji lub ilość emulsji pozwalającą na uzyskanie mlecznego koloru wody. Kąpiel
powinna trwać 10-25 minut. Następnie delikatnie osuszyć ręcznikiem skórę (bez pocierania).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteko.pl
https://www.apteko.pl/atoperal-baby-plus-emul-d-kap400ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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