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LATOPIC® Krem do twarzy i ciała + Krem do rąk ZESTAW
 

Cena: 36,23 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml (+50ml)

Postać -

Producent IBSS BIOMED S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Krem do twarzy i ciała Latopic, 75 ml

Krem do twarzy i ciała Latopic do codziennej pielęgnacji skóry suchej, atopowej, ze skłonnością do podrażnień. Posiada właściwości
hipoalergiczne, może być stosowany u dzieci i niemowląt od 1. dnia życia i osób dorosłych. Nie zawiera sztucznych barwników,
konserwantów i substancji zapachowych. Zawiera działające przeciwdrobnoustrojowo metabolity Lactobacillus sp., pomagające
zapobiegać rozwojowi Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) mogącemu wywołać stany zapalne u osób ze skórą atopową.

Wskazania:
Codzienna, kompleksowa pielęgnacja skóry atopowej, suchej i skłonnej do podrażnień.

Właściwości:
- odżywia i uzupełnia lipidy
- delikatnie natłuszcza skórę
- eliminuje uczucie napiętej i przesuszonej skóry, nawilża i uelastycznia
- łagodzi świąd i podrażnienia
- zabezpiecza przed utratą wody przez naskórek
- regeneruje uszkodzony naskórek i jego płaszcz hydrolipidowy
- chroni skórę przed działaniem niskich temperatur i wiatru

Sposób użycia:
Cienką warstwę kremu nanieść na oczyszczoną skórę twarzy i punktowo na szczególnie podrażnione i suche miejsca i delikatnie
rozprowadzić. Omijać okolice oczu.

Najlepszy rezultat daje stosowanie kremu minimum 2 razy w ciągu dnia.
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Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej 15 – 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

Składniki aktywne:
Metabolity Lactobacillus sp., kompleks przeciwświądowy (wosk z ziaren jęczmienia, olej arganowy, ekstrakt z masła shea), polidokanol,
pantenol, masło shea, lanolina, witamina E, oliwa z oliwek, alantoina, trójglicerydy kwasów kaprylowego i kaprynowego

Składniki / Ingredients:
Aqua, Lactobacillus Ferment, Polyglyceryl-3 Methylglucose, Distearate, Glycerin, Laureth-9, Panthenol, Octyldodecanol, Hydrogenated
Coco-Glycerides, Glyceryl Stearate, Cetearyl, Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Lanolin, Olea Europea Fruit Oil, Butyrospermum Parkii Butter,
Isostearyl Isostearate, Caprylyl, Glycol, Butyrospermum Parkii Butter Extract, Sodium, Polyacrylate, Tocopheryl Acetate, Argania Spinosa
Kernel Oil, Disodium EDTA, Allantoin, Xanthan Gum, Sodium Acrylates, Copolymer, Caprylic/Capric Triglyceride, Olea Europea Husk, Oil,
Glyceryl Caprylate, Phenylpropanol, Spent Grain Wax, Lactic Acid, BHT, Tocopherol

Opakowanie: 75 ml

Regenerujący krem do rąk Latopic, 50 ml

Krem rąk Latopic przeznaczony do codziennej pielęgnacji i zapewnienia ochrony skórze suchej, atopowej, ze skłonnością do podrażnień.
Odpowiedni dla niemowląt od 1. dnia życia, dzieci i dorosłych.

Zawiera działające przeciwdrobnoustrojowo metabolity Lactobacillus sp., pomagające zapobiegać rozwojowi Staphylococcus aureus
(gronkowiec złocisty) mogącemu wywołać stany zapalne u osób ze skórą atopową.

Wskazania:
krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry atopowej, suchej i skłonnej do podrażnień.

Właściwości:

- łagodzi świąd i podrażnienia
- długotrwale nawilża, regeneruje naskórek i wygładza skórę rąk
- chroni skórę przed działaniem niskich temperatur i wiatru, łagodzi podrażnienia z nich wynikające
- ma lekką konsystencję i dobrze się wchłania, pozostawia na skórze delikatny, ochronny film
- chroni skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, skóra jest mniej podatna na podrażnienia i pęknięcia
- nie zawiera sztucznych barwników i substancji zapachowych
- może być stosowany od 1. dnia życia

Sposób użycia:
Cienką warstwę kremu nanieść na oczyszczoną skórę dłoni i delikatnie rozprowadzić.
Zaleca się stosować po każdym myciu rąk.

Przechowywanie:
Krem przechowywać w temperaturze pokojowej 15 – 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

Składniki / Ingredients:
Aqua, Urea, Lactobacillus Ferment, Canola Oil, Caprylic/Capric, Triglyceride, Propylheptyl Caprylate, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin,
Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Panthenol, Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, 1,2 Hexanediol, Laureth-9, Cetyl
Stearate, Butyrospermum Parkii, Butter Extract, Sodium Polyacrylate, Isostearyl Isostearate, Cetyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate,
Xanthan Gum, Argania Spinosa Kernel Oil, Allantoin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Spent Grain Wax, Disodium EDTA,
Triethanolamine, PEG-8, Stearic Acid, Tocopherol, Ascorbyl, Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid

Opakowanie: 50 ml
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