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ELODERM Żel do mycia ciała i włosów 2w1  

skóra sucha 
atopowa 
egzema 
 
od 1. dnia życia 

nowa formuła OMEGA 3-6-9 PLUS 

MYCIE 

Emolient do codziennej pielęgnacji skóry suchej, atopowej, swędzącej oraz ze skłonnością do alergii 
i egzemy. Zapewnia odpowiednią pielęgnację skóry z AZS, zarówno w okresie remisji, jak i nasilenia 
zmian skórnych.  

Dzięki zawartości kompleksu Omega 3-6-9 PLUS skutecznie pielęgnuje skórę oraz zmniejsza jej 
wrażliwość. 

DZIAŁANIE:  

Preparat delikatnie oczyszcza włosy i ciało, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. Badania 

potwierdzają, że podczas systematycznego stosowania łagodzi dolegliwości suchej skóry takie jak 

szorstkość, świąd, łuszczenie i zaczerwienienie, redukuje objawy ciemieniuchy oraz przywraca 

równowagę fizjologiczną skóry. Włosy stają się miękkie, gładkie i łatwiej się rozczesują. 

Badania potwierdzają, że już po 1. użyciu preparat: 

• długotrwale nawilża i odżywia skórę 

• łagodzi podrażnienia oraz zaczerwienienia  

• redukuje świąd i zapobiega drapaniu  

• sprawia, że skóra wygląda zdrowo 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 

- KOMPLEKS  OMEGA 3-6-9 PLUS – kompleks 7 olejów: słonecznikowego, kokosowego, lnianego, 

awokado, arganowego, makadamia i oliwkowego o silnych właściwościach nawilżających, 

odżywiających i regenerujących skórę 

-  PREBIOTYK - reguluje prawidłową mikroflorę oraz przywraca komfort skórze 

- D-PANTENOL I ALANTOINA – działają łagodząco, regenerująco i kojąco na skórę 

Formuła jest oparta na łagodnych detergentach, które nie powodują wysuszenia skóry. 

SPOSÓB UŻYCIA:  

Niewielką ilość preparatu wycisnąć na dłonie, następnie nanieść na wilgotną skórę głowy i ciała. 

Wmasować, wytworzyć pianę i dokładnie spłukać. W razie potrzeby czynność powtórzyć. 

NIE SZCZYPIE W OCZY, NIE POWODUJE PODRAŻNIENIA SPOJÓWEK. 

INGREDIENTS:  

Aqua, Disodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Citric Acid, Inulin, Panthenol, Allantoin, Helianthus 

Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Argania 
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Spinosa Kernel Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf 

Extract, Fructose, Glucose, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Cellulose, Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate. 

Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego, które mogą powodować zmętnienie produktu nie 

wpływające na jego jakość. 

Formuła żelu oparta jest na łagodnych dla skóry detergentach, które nie wysuszają skóry. Dodatkowo, 

żel nie zawiera mydła. 

Najlepiej zużyć przed końcem:  

data ważności i nr partii na opakowaniu 

Przebadany dermatologicznie i okulistycznie pod nadzorem lekarza neonatologa. 

400 ml  

PAO 6 M 
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