USP Zdrowie sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, Warszawa
+48 (22) 714 94 00

Demsa - Preparat do mycia
Cena: 12,99 zł
Opis słownikowy
Wielkość
opakowania

200 ml

Opis produktu

PREPARAT DO MYCIA 200 ml

Rekomendowany do codziennego oczyszczania skóry twarzy, ciała i głowy.

Dzięki połączeniu unikalnych ekstraktów roślinnych i skutecznych składników nawilżających:
skutecznie oczyszcza skórę (ekstrakt z orzechowca piorącego)
hamuje rozwój bakterii charakterystycznych dla skóry atopowej (ekstrakty z orzechowca piorącego, uśpianu i portulaki)
łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia (ekstrakty z uśpianu, portulaki, alantoina)
nawilża i odżywia suchą skórę (gliceryna, alantoina)

Bezpieczny dla skóry atopowej i wrażliwej, co zostało potwierdzone w badaniu dermatologicznym.
Hipoalergiczny.
Bez sterydów.
Bez parabenów.
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Bez barwników.
Bez substancji zapachowych.
Bez SLS i SLES*
*SLS i SLES – Sodium Lauryl Sulfate i Sodium Laureth Sulfate – popularny w kosmetykach środek myjący, który może wysuszyć,
podrażnić skórę lub zwiększyć swędzenie.

Preparat o gęstej konsystencji, wydajny w stosowaniu.

Stosowanie:
Pod prysznic: nałóż preparat na mokrą skórę, delikatnie spień i umyj skórę.
Do kąpieli: dodaj niewielką ilość preparatu do wanny z letnią wodą i umyj skórę. Nie ma potrzeby używania dodatkowego środka
myjącego. Po kąpieli delikatnie osusz skórę bez wycierania.
- dzieci od 6. miesiąca życia do 3 lat -> 1 x dziennie
- dzieci od 3. roku życia i dorośli -> do 3 x dziennie

Składniki:
Water (Aqua), Sodium Cocoamphoacetate, Decyl Glucoside, Ammonium Laureth Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Glycerin,
PEG-150 Distearate, Sapindus Mukorossi Fruit Extract, Taraktogenos Kurzii Seed Oil, Portulaca Oleracea Extract, Citric Acid,
Polyquaternium- 10, DMDM Hydantoin, Allantoin, Pentadecalactone & Triethyl Citrate, Methylchloroisothiazolinone &
Methylisothiazolinone.

DEMSA radzi:
Po umyciu skóry Preparatem do mycia DEMSA delikatnie osusz skórę przykładając ręcznik, unikaj pocierania, ponieważ możesz
dodatkowo podrażnić skórę.
Dla uzyskania najlepszych efektów w ciągu 5 minut od kąpieli nałóż na skórę Krem do ciała DEMSA, dzięki czemu utrzymasz
odpowiednie nawilżenie i zapobiegniesz zwiększonemu odparowywaniu wody z naskórka (tzn. utracie nawilżenia).
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