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ECOLAB Silonda Care (lipid) - emulsja do skóry - 500ml
 

Cena: 45,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent ECOLAB

Opis produktu
 

Emulsja o działaniu pielęgnującym i regenerującym przeznaczona do regularnego stosowania na narażoną na podrażnienia skórę.
Odpowiednia do użytku na wszystkie rodzaje skóry. Może być stosowana zarówno u pacjentów, jak i personel medyczny po zakończeniu
pracy lub podczas dłuższej przerwy.

Właściwości:

- działa regenerująco na uszkodzoną skórę
- poprawia elastyczność i wilgotność skóry
- zawiera pielęgnująca skórę glicerynę
- formuła zawiera zapewniającą ochronę skóry witaminę E
- łatwo się rozprowadza i szybko wnika w głąb skóry
- emulsja typu woda w oleju
- posiada przyjemny, delikatny zapach
- przebadana dermatologicznie

Sposób użycia:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Nanieść niewielką ilość emulsji na grzbiet dłoni.
Grzbietami obu dłoni rozprowadzić produkt na całej ich powierzchni.
Wmasować dokładnie emulsję w miejsca między palcami, boki palców, paznokcie i skórki wokół paznokci.
Pozostałości emulsji wetrzeć w nadgarstki.
Stosować na czyste dłonie.

 

Obszar zastosowań:

- ręce - TAK
- całe ciało - TAK
- sucha skóra i wrażliwa - TAK
- zniszczona skóra - TAK
- substancje natłuszczające - TAK
- substancje nawilżające - NIE

Skład (INCI):

Aqua, Paraffinum Liquidum, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Sorbitan Isostearate, Sodium Benzoate,
Magnesium Sulfate, Parfum, Lactic Acid, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate.

Pojemność: 500 ml
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