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CUTISHELP - MIMI Emulsja do mycia ciała i włosów 200ml
 

Cena: 38,61 PLN

Opis produktu
 

CUTISHELP - MIMI Emulsja do mycia ciała i włosów 200ml

Informacje ogólne:
Preparaty CutisHelp mimi dzięki optymalnej zawartości bioaktywnego oleju z nasion konopi siewnych Cannabis sativa (surowiec
farmakopealny) są naturalnie bogate w sterole, karotenoidy, fosfolipidy, chlorofile oraz Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe
(NNKT). Zachowanie właściwych proporcji kwasów omega-6 do omega-3 wynoszących 3:1 pozwala na pozytywną modulację reakcji
przeciwzapalnej, przyspiesza gojenie i regenerację skóry dziecka. Olej konopny zawarty w preparatach CutisHelp mimi ma także
właściwości antybakteryjne oraz antyoksydacyjne. Dzięki wykorzystaniu tych cech Aktywne Emolienty CutisHelp mimi stanowią
bezcenne wsparcie w pielęgnacji i regeneracji skóry dotkniętej schorzeniami przebiegającymi z suchością i/lub świądem oraz są
niezastąpionym elementem codziennej pielęgnacji delikatnej i wrażliwej skóry każdego dziecka.
Emulsja wskazana do codziennej pielęgnacji delikatnej, wrażliwej i nadwrażliwej skóry i włosów noworodków, niemowląt i starszych
dzieci.
Pielęgnacja oczyszczająca, wspomagająca schematy profilaktyczno- terapeutyczne takich dolegliwości jak:
• atopowe zapalenie skóry (AZS)
• kontaktowe zapalenie skóry
• odsłoneczne zapalenie skóry
• pokrzywka i innego rodzaju objawy alergii skórnej.
Pielęgnacja oczyszczająca skóry suchej lub narażonej na czynniki zakłócające funkcjonowanie płaszcza hydrolipidowego.
Delikatnie i skutecznie usuwa zanieczyszczenia, nawilża i odżywia skórę i włosy, działa kojąco, zmniejszając napięcia skóry i
podrażnienia, działa antybakteryjnie, nie narusza naturalnego płaszcza hydrolipidowego.

Sposób użycia: 
Zaleca się stosować do codziennego mycia i/lub kąpieli. Niewielką ilość preparatu należy rozprowadzić na skórę i/lub włosy. Można
stosować bezpośrednio na skórę, na myjkę lub do wody w zależności od potrzeb, upodobań lub wskazań specjalisty.

Skład:
Substancja biologicznie czynna: CANNABIS SATIVA OIL – farmakopealny olej konopny.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

 
Pozostałe składniki aktywne i podłoża: wit. E (octan tokoferolu), wyciąg z aloesu, gliceryna.
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