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Atoperal Plus emulsja d/ciała 400ml
 

Cena: 51,68 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać -

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Atoperal Plus emulsja do ciała z linii specjalistycznych produktów dermatologicznych Adamed przeznaczona jest do codziennej
pielęgnacji i ochrony skóry suchej, szorstkiej, z nadmiernie złuszczającym się naskórkiem oraz wrażliwej, wykazującej niską tolerancję
standardowych kosmetyków pielęgnacyjnych.

Specjalnie opracowana receptura poprawia poziom nawilżenia skóry atopowej, wrażliwej, skłonnej do przesuszania, stwarzającej
problemy w codziennej pielęgnacji. Poprawia ogólny wygląd skóry, a także zapewnia właściwe natłuszczenie. Posiada właściwości
pielęgnacyjne skóry, wygładza oraz zdecydowanie zmniejsza jej szorstkość. Chroni skórę przed wysuszeniem oraz zmniejsza skłonność
do nadmiernego złuszczania naskórka.

Masło shea ma właściwości nawilżające i zmiękczające, zawiera naturalny filtr chroniący przed promieniowaniem UV, zmniejsza utratę
wody tworząc barierę ochronną zapobiegając przesuszeniu i łuszczeniu się skóry, bogate w witaminę E.
Atopiclipid zwiększa odporność immunologiczną skóry i łagodzi podrażnienia, działa antybakteryjnie i redukuje podrażnienia. Dodatkowo
wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka, ograniczając transepidermalną utratę wody.
Physiolipid  unikalny kompleks odbudowujący prawidłową barierę naskórkową poprzez dostarczenie składników cementu
międzykomórkowego, których niedobór wykazano u osób chorych na atopowe zapalenia skóry.
Gliceryna  chroni skórę przed utratą wody dając efektywne nawilżenie.

Skład:
Aqua, Glycerin, Ricinus Communis Seed Oil, Paraffinum Liquidum, Stearic Acid, Glyceryl Stearate SE, Butyrospermum Parkii Butter,
Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Dimethicone, Hydrogenated Castor Oil, Copernicia Cerifera Wax, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerln, Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyi Lactylate, Carbomer,
Xanthan Gum,Triethanolamine, Parfum.

Stosowanie:
Niewielką ilość emulsji Atoperal Plus nanieść na dokładnie oczyszczoną i osuszoną skórę, rozprowadzić dłonią do całkowitego
wchłonięcia.Emulsję należy stosować 1-2 razy dziennie w zależności od potrzeby.
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Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

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