
Kartonik 

 

eloderm   
Balsam  

do ciała 

 

skóra sucha 

atopowa 

wrażliwa 

 

zawiera kompleks OMEGA 3-6-9 

 

od 1. dnia życia 

 

PIELĘGNACJA 

 

Wszechstronna pielęgnacja skóry nadmiernie suchej, atopowej i nadwrażliwej na czynniki 

zewnętrzne. 

 

Kompleks składników aktywnych delikatnie nawilża i natłuszcza suchą skórę łagodząc 

podrażnienia i swędzenie. Skutecznie chroni przed czynnikami zewnętrznymi przywracając 

skórze jej naturalną funkcję ochronną. 

 

Składniki aktywne 

Omega Butter 

Olej macadamia 

Masło shea 

Olej canola 

Trójglicerydy 

Hialuronian sodu 

 

Zastosowanie 

Codzienna pielęgnacja skóry nadmiernie suchej, atopowej i nadwrażliwej na czynniki 

zewnętrzne. Do stosowania na większych powierzchniach ciała. 

 

Sposób użycia 

Niewielką ilość Balsamu do ciała Eloderm dokładnie rozprowadzić na oczyszczoną 

powierzchnię skóry i pozostawić do wchłonięcia. Do stosowania na dzień i na noc. Unikać 

kontaktu z okolicą oczu. 

 

Ingredients 

Aqua, Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Macadamia Integrifolia 

Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Methylpropanediol, Glyceryl Stearate Citrate, 

Glyceryl Stearate SE, Myristyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Canola Oil, Sodium Hyaluronate, 
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Hydroxyethyl Urea, Allantoin, Biosaccharide Gum-1,  Panthenol, Sodium Polyacrylate, 

Plukenetia Volubilis Seed Oil, Palmitic/Stearic Triglyceride, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, 

Phenylpropanol, Phenoxyethanol,  PEG-8, Tocopherol, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, 

Citric Acid, Lecithin, Ammonium Lactate. 

 

Najlepiej zużyć przed końcem i nr partii:  

data na opakowaniu 

200 ml  

 

Balsam do ciała Eloderm to specjalistyczny preparat emoliencyjny do pielęgnacji większych 

partii ciała. 

 

Składniki aktywne Balsamu dogłębnie nawilżają i natłuszczają nadmiernie suchą skórę 

łagodząc podrażnienia i swędzenie. Bogaty kompleks składników aktywnych nie tylko 

pielęgnuje, ale również wspomaga odbudowę naturalnej bariery ochronnej naskórka, 

zapewniając zdrowy wygląd i właściwe funkcjonowanie nawet nadwrażliwej skórze. 

 

Jak działa Balsam do ciała Eloderm? 

Balsam do ciała Eloderm zawiera Omega Butter – masło w 100% pochodzenia naturalnego. 

W jego skład wchodzi zimnotłoczony olej z nasion brazylijskiego drzewa Sacha Inchi oraz 

frakcja z toskańskiej oliwy z oliwek. Składnik ten charakteryzuje się najwyższą zawartością 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) pośród wszystkich olejów jadalnych. 

Zawiera zatem bogaty kompleks kwasów tłuszczowych Omega 3-6-9, które poprawiają 

nawilżenie skóry redukując transepidermalną utratę wody (TEWL). Wspomagają odbudowę 

bariery naskórkowej przywracając naturalną funkcję ochronną skóry. Razem z trójglicerydami 

kwasu kaprynowego i kaprylowego oraz olejem macadamia uzupełniają niedobory lipidów 

międzykomórkowych. 

 

Dodatkowo nawilżenie skóry wspomagają składniki takie jak urea czy hialuronian sodu. 

 

Działanie łagodzące i kojące dla skóry podrażnionej i nadwrażliwej zapewniają alantoina i D-

panthenol. 

 

Składniki aktywne Balsamu do ciała Eloderm działają na skórę zarówno na powierzchni jak 

i w głębszych warstwach. Skutecznie nawilżają i natłuszczają jednocześnie łagodząc 

podrażnienia. Preparat rekomendowany do pielęgnacji skóry nadwrażliwej, szczególnie 

podatnej na działanie czynników zewnętrznych. 

 

Przebadany dermatologicznie.  

HYPOALERGICZNY, ZRÓWNOWAŻONE pH 
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