
Kartonik 

 

eloderm   
Żel 

do mycia 

 

skóra sucha 

atopowa 

wrażliwa 

 

zawiera kompleks OMEGA 3-6-9 

 

od 1. dnia życia 

 

MYCIE 

 

Wszechstronna pielęgnacja skóry nadmiernie suchej, atopowej i nadwrażliwej na czynniki 

zewnętrzne. 

 

Kompleks składników aktywnych delikatnie myje, nawilża i natłuszcza suchą skórę łagodząc 

podrażnienia i swędzenie. Skutecznie chroni przed czynnikami zewnętrznymi przywracając 

skórze jej naturalną funkcję ochronną. 

 

Składniki aktywne 

Olej canola 

Olej kukurydziany 

Olej macadamia 

Masło shea 

D-panthenol 

Alantoina 

Hialuronian sodu 

L-arginina 

 

Zastosowanie 

Codzienna higiena skóry nadmiernie suchej, atopowej i nadwrażliwej na czynniki zewnętrzne.  

 

Sposób użycia 

Niewielką ilość Żelu do mycia Eloderm wycisnąć na dłonie a następnie nanieść na wilgotną 

skórę twarzy lub ciała i dokładnie umyć. Spłukać wodą i osuszyć skórę delikatnie dotykając 

ręcznikiem, tak aby nie zetrzeć ze skóry powstałego filmu ochronnego.  

Dodatkowo, zaleca się zastosowanie Kremu, Kremu Aktywnego lub Balsamu do ciała Eloderm 

na wybrane partie ciała dla wzmocnienia efektu emoliencyjnego. 

 

Ingredients 



Kartonik 

Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Glycerin, Decyl Glucoside, PEG-75 Shea Butter 

Glycerides,  Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Sodium Cocoyl Glutamate, 

Cocamidopropyl Betaine, Macadamia Seed Oil Glycereth-8 Esters, Corn Oil Glycereth-8 

Esters, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Arginine, Allantoin, Canola Oil, Phenoxyethanol, 

Ethylhexylglycerin, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Lecithin. 

 

Najlepiej zużyć przed końcem i nr partii:  

data na opakowaniu 

200 ml  

 

Żel do mycia Eloderm to specjalistyczny preparat emoliencyjny do pielęgnacji całego ciała 

podczas kąpieli, który dogłębnie nawilża i natłuszcza nadmiernie suchą skórę łagodząc 

podrażnienia i swędzenie.  

Dzięki bogatemu kompleksowi składników aktywnych nie tylko pielęgnuje, ale również 

wspomaga odbudowę naturalnej bariery ochronnej naskórka. Zapewnia zdrowy wygląd i 

funkcjonowanie nawet dla nadwrażliwej skóry. 

 

Jak działa Żel do mycia Eloderm? 

Żel do mycia Eloderm zawiera olej canola. Składnik ten charakteryzuje się wysoką 

zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) Omega 3-6-9, które 

poprawiają nawilżenie skóry redukując transepidermalną utratę wody (TEWL). Wysoka 

zawartość tokoferoli (wit. E) i fitosteroli wykazuje silne właściwości łagodzące i 

przeciwzapalne. Olej canola i masło shea wspomagają odbudowę bariery naskórkowej 

przywracając naturalną funkcję ochronną skóry. Razem z olejem macadamia oraz olejem 

kukurydzianym uzupełniają niedobory lipidów międzykomórkowych. Trójglicerydy oleju 

kukurydzianego wykazują również działanie minimalizujące uczucie świądu. 

Hialuronian sodu dodatkowo nawilża głębsze warstwy skóry, a L-arginina, redukuje uczucie 

wysuszenia i nieprzyjemnego napięcia naskórka. 

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

D-panthenol. 

Składniki aktywne Żelu do mycia Eloderm działają na skórę zarówno na powierzchni jak i w 

głębszych warstwach. Skutecznie nawilżają i natłuszczają jednocześnie łagodząc podrażnienia. 

Preparat rekomendowany do higieny skóry nadwrażliwej, szczególnie podatnej na działanie 

czynników zewnętrznych. 

 

Przebadany dermatologicznie.  

HYPOALERGICZNY, ZRÓWNOWAŻONE pH 
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