Pielęgnuje skórę suchą i atopową
od 1. dnia zycia
oraz zmniejsza jej wrazliwość

DUZE OPAKOWAN IA
400 ml

Emol ient do codziennej pielęg nacji skóry suchej, atopowej, swędzącej
oraz ze skłonnością do alergii i egzemy. Juz od 1. dnia zycia.

Emulsja
do kąpiel i

400 ml

KĄ

PIEL

jednocześnie myje i pielęgnuje skórę (nie trzeba
stosować dodatkowych środków myjących)
niweluje suchość, szorstkość oraz napięcie skóry
może być stosowana także miejscowo na
najbardziej przesuszone miejsca na skórze,
aby je zmiękczyć i natłuścić
nie pozostawia osadu w wannie
nie powoduje powstawania zaskórników
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kompleks Omega 3-6-9 PLUS, witamina E

BADAN IA POTW I ERDZAJĄ, ZE JUZ PO 1. UZYCI U:
długotrwale nawilża skórę

redukuje świąd i zapobiega drapaniu

Przebada ne dermatologicznie pod kontrolą leka rza neonatol oga.

sprawia, że skóra wygląda zdrowo

Emol ient do codziennej pielęg nacji skóry suchej, atopowej, swędzącej
oraz ze skłonnością do alergii i egzemy. Juz od 1. dnia zycia.

Zel do mycia
cia ła i w łosów 2w1 400 ml

MY IE
C

delikatnie oczyszcza włosy i ciało, nie naruszając
naturalnej bariery ochronnej skóry
łagodzi dolegliwości suchej skóry tj. świąd,
łuszczenie, zaczerwienienie
redukuje objawy ciemieniuchy
włosy stają się miękkie, gładkie i łatwiej się rozczesują
zawiera prebiotyk, który zapewnia odpowiednią
mikroﬂorę
nie szczypie w oczy, nie podrażnia spojówek
przebadany pod kontrolą okulisty
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kompleks Omega 3-6-9 PLUS, prebiotyk, D-pantenol, alantoina

BADAN IA POTW I ERDZAJĄ, ZE JUZ PO 1. UZYCI U:
długotrwale nawilża skórę

redukuje świąd i zapobiega drapaniu

Przebada ne dermatologicznie pod kontrolą leka rza neonatol oga.

sprawia, że skóra wygląda zdrowo

LĘ

CJ

400 ml

PIE

Balsa m
nawilzający

A

Emol ient do codziennej pielęg nacji skóry suchej, atopowej, swędzącej
oraz ze skłonnością do alergii i egzemy. Juz od 1. dnia zycia.

GNA

redukuje napięcie, swędzenie, łuszczenie
i szorstkość oraz zapobiega nawrotom suchości
pomaga chronić skórę przed nadmierną utratą wody
i czynnikami, które mogą pogarszać jej stan
(detergenty, chlor, wiatr, mróz), zapobiegając
otarciom i odparzeniom
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kompleks OMEGA 3-6-9 PLUS, masło shea, witamina E,
trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy,
emulgator ciekłokrystaliczny

BADAN IA POTW I ERDZAJĄ, ZE JUZ PO 1. UZYCI U:
długotrwale nawilża skórę

redukuje świąd i zapobiega drapaniu

Przebada ne dermatologicznie pod kontrolą leka rza neonatol oga.

sprawia, że skóra wygląda zdrowo
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o silnych w łaściwościach nawilzających, odzywiających oraz regenerujących.

Dzięki zawa rtości OM EGA 3-6-9 PLUS, eloderm skutecznie pielęg nuje
skórę oraz zmniejsza jej wrazl iwość.

Badania pod nadzorem
lekarza neonatologa

Składniki odpowiednie
od 1. dnia życia

Krótki skład

x1

Efekty już po 1. użyciu

Dodatkowe działanie zmniejsza wrażliwość skóry

Wygodne opakowania
z pompką i klipsem
zabezpieczającym

Ekonomiczne
pojemności 400 ml

W dużym opakowaniu
taniej
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