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MEDIWAX Emulsja do pielęgnacji wrażliwej i suchej skóry rąk
i ciała 500ml
 

Cena: 18,60 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent MEDILAB

Opis produktu
 

Opakowanie: 500ml

Emulsja na bazie wosku pszczelego do pielęgnacji wrażliwej, suchej oraz skłonnej do podrażnień skóry rąk i ciała.

Właściwości:

• nawilża i wygładza skórę
• chroni przed podrażnieniami
• regeneruje skórę
• łatwo się rozprowadza
• doskonale się wchłania
• neutralne dla skóry pH
• przyjemny delikatny zapach

Cechy produktu:

• zawiera wosk pszczeli, kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, kompleks witamin C, E, F
• właściwości pielęgnujące i wygładzające zapewnia zawartość naturalnych olejków pochodzących z orzecha kokosowego, cytryny i
pestek moreli
• doskonale regeneruje i odżywia podrażnioną i zniszczoną skórę rąk i ciała
• poprawia naturalną wilgotność i elastyczność skóry
• doskonale tolerowana emulsja o neutralnym dla skóry pH
• emulsja pielęgnacyjna typu olej w wodzie

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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• posiada badania dermatologicznie
• delikatna wobec każdego typu wrażliwej skóry rąk i ciała
• po nałożeniu z łatwością się rozprowadza i bardzo szybko się wchłania
• nie pozostawia uczucia lepkości skóry
• posiada przyjemny delikatny zapach
• wygodna i szybka forma aplikacji z każdego dostępnego opakowania

Skład:

Aqua, Cetearyl Alkohol (and) Ceteareth‑20, Glycerin, Mineral Oil, Propylene Glycol, Dimethicone, Cera Alba, Cetyl Alcohol, Petrolatum,
Soluble Collagen, Gliceryl Stearate SE, Izopropyl Mirystate, Hydrolysed Elastin, D‑Panthenol, C10‑30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Trietanoloamine, Tocopheryl Acetale, Retinyl Palmitate, Phenoxyethanol, DMDM Hydantoin, Parfum, Methylparaben, Butylparaben,
Ethylparaben, Propylparaben, EDTA

Obszary stosowania:

Emulsja pielęgnacyjna Mediwax jest zalecana dla personelu medycznego i osób, które z przyczyn zawodowych muszą często myć i
dezynfekować ręce lub mają częsty kontakt ze środkami czystości.
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