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Elo-baza Krem lekki 75 g
 

Cena: 24,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 g

Postać -

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Opis produktu
 

Opis
Elo-baza to produkt kosmetyczny, który został zaprojektowany z myślą o bardzo wrażliwej i suchej skórze z tendencjami alergicznymi.
Jego formuła zawiera ceramidy, które stanowią główny składnik bariery naskórkowej, wspomagają zatrzymywanie wody w naskórku i
nawilżają skórę. Fitofingozyna pomaga wzmacniać barierę skórną i łagodzić po podrażnieniach. Dimetikon tworzy film, który chroni
skórę przed czynnikami zewnętrznymi i utratą wilgoci, a kwas hialuronowy pomaga wiązać i zachowywać wodę w naskórku oraz
wygładzać i przywracać skórze elastyczność. Produkt można stosować jako uzupełnienie w miejscowej terapii sterydowej. Składniki
aktywne formuły wspierają nawilżenie i wygładzenie skóry, łagodzenie zaczerwienień oraz przeciwdziałanie podrażnieniom. Elo-baza
pomaga tworzyć na powierzchni naskórka film, który chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi i utratą wody tzw. TEWL, wspomaga
efekt nawilżonej, odżywionej i uelastycznionej skóry bez podrażnień.

Składniki
Składniki kremu to woda (Aqua), gliceryna, alkohol cetylowy (Cetearyl Alcohol), triglicerydy kwasu kaprylowego/kaprynowego
(Caprylic/Capric Triglyceride), alkohol cetostearylowy (Cetyl Alcohol), etoksyloany Cetearetu-20 (Ceteareth-20), parafina (Petrolatum),
dimetikon, metosulfek behentrimonium (Behentrimonium Methosulfate), fenoksyetanol, fosforan potasu (Potassium Phosphate),
etyloheksylogliceryna (Ethylhexylglycerin), lauryloglutaminian sodu (Sodium Lauroyl Lactylate), disodowy EDTA (Disodium EDTA),
fosforan dipotasowy (Dipotassium Phosphate), ceramid 3, ceramid 6 II, cholesterol, fitosfingozyna (Phytosphingosine), Carbomer, guma
ksantanowa (Xanthan Gum), kwas hialuronowy (Sodium Hyaluronate) i ceramid 1.

Zastosowanie
Elo-baza to produkt kosmetyczny, który jest przeznaczony do pielęgnacji skóry o szczególnie delikatnej i suchej kondycji, z tendencjami
do alergii. Jest to także produkt, który może być wykorzystywany jako emolient w miejscowej terapii skóry u osób z chorobami skóry
wymagającymi stosowania miejscowych sterydów lub inhibitorów kalcyneuryny.

Sposób użycia
Cienką warstwę produktu nałożyć na czystą skórę twarzy.
Używać codziennie.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej od 15 do 25℃.

Dodatkowe informacje
Używać zewnętrznie.
Nie zamrażać.
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