Karta Techniczna
NAZWA PRODUKTU

Biały Jeleń emulsja do kąpieli i pod prysznic PRObiotic 265ml

OPIS I DZIAŁANIE PRODUKTU

Specjalistyczna, hipoalergiczna emulsja do kąpieli i pod prysznic dla skóry wrażliwej, skłonnej do atopii, podrażnień i alergii, wymagającej nawilżenia i regeneracji.
DZIAŁANIE:
-

delikatnie oczyszcza i nawilża, pomaga w walce z suchą skórą
wygładza naskórek, wspomaga procesy regeneracji skóry
łagodzi objawy podrażnień
zapewnia komfort i długotrwałą świeżość

Bacillus Subtilis
- hamuje namnażanie się patogennych drożdży i grzybów na powierzchni skóry, co wpływa na wzmacnianie jej zewnętrznej warstwy ochronnej
- pomaga przy infekcjach bakteryjnych skóry, lekkich zranieniach i oparzeniach działając ochronnie na skórę i wspierając jej procesy regeneracyjne poprzez enzymy promujące
redukcję martwego naskórka
- podczas regularnego stosowania sukcesywnie zasiedla powierzchnię skóry
SKŁADNIKI AKTYWNE:
-

D-pantenol – łagodzi zaczerwienienia, swędzenie i pieczenie skóry, wspomaga regenerację drobnych uszkodzeń, działa przeciwzapalnie
gliceryna – działa ochronnie na płaszcz lipidowy, reguluje procesy prawidłowej odnowy naskórka, zmniejsza szorstkość i suchość skóry
ksylitol i laktitol – naturalne prebiotyki utrzymujące prawidłową równowagę ekosystemu mikroflory skóry
kultury bifidobakterii zawieszone w mleku chronią skórę przed negatywnym wpływem środowiska, dostarczając substancji odżywczych
ekstrakt z czerwonej koniczyny – bogate źródło izoflawonów, które wykazują właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne

DANE LOGISTYCZNE
Gramatura
Składniki

265 ml
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate,
Decyl Glucoside, Glycerin, Panthenol, Coco- Glucoside, Glyceryl
Oleate, Xylitol, Lactitol, Leuconostoc/Radish Root Ferment
Filtrate, Lonicera Japonica Flower Extract, Lonicera Caprifolium
Extract, Populus Tremuloides Bark Extract, Gluconolactone,
Allantoin, Lactose, Lactis Proteinum, Bifida Ferment Lysate,
Trifolium Pratense Leaf Extract, Propylene Glycol, Citric Acid,
Polyquaternium-10, Tetrasodium EDTA, Styrene/Acrylates
Copolymer, PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate,
Laureth-2, Bacillus subtilis, Parfum
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