
 

Wewnętrzne / Internal Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.; Polfa Warszawa S.A. 

ELODERM Emulsja do kąpieli  

skóra sucha 
atopowa 
egzema 
 
od 1. dnia życia 

nowa formuła OMEGA 3-6-9 PLUS 

KĄPIEL 

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 do kąpieli o dwukierunkowym działaniu – jednocześnie myje i pielęgnuje skórę. Bogata 
formuła oparta na emolientach i olejach niweluje suchość, szorstkość oraz napięcie skóry.  Emulsja 
może być stosowana zarówno bezpośrednio do kąpieli, jak i miejscowo na najbardziej przesuszone 
miejsca na skórze, aby je zmiękczyć i natłuścić. Badania potwierdzają, że podczas systematycznego 
stosowania łagodzi pieczenie, swędzenie, zaczerwienienie oraz pozostawia na skórze delikatny film 
zapewniający skuteczną ochronę przed utratą wody.  

Badania potwierdzają, że już po 1. użyciu preparat: 

• długotrwale nawilża, natłuszcza i odżywia skórę  

• daje uczucie miękkiej i gładkiej skóry  

• sprawia, że skóra wygląda zdrowo  

• łagodzi świąd skóry i zapobiega drapaniu  

• przynosi komfort suchej i podrażnionej skórze  

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
- KOMPLEKS  OMEGA 3-6-9 PLUS – kompleks 7 olejów: słonecznikowego, kokosowego, lnianego, 
awokado, arganowego, makadamia i oliwkowego o silnych właściwościach nawilżających, 
odżywiających oraz regenerujących skórę 

- WITAMINA E – natłuszcza oraz zapobiega powstawaniu podrażnień 

SPOSÓB UŻYCIA:  
Kąpiel dla niemowląt i dzieci: Do wypełnionej wodą wanienki dodać ok. 15 ml preparatu (około 2-3 
nakrętek emulsji, w zależności od wielkości wanienki oraz potrzeb skóry ilość preparatu można 
zwiększyć do 4 nakrętek) i dobrze wymieszać. Kąpiel dla dorosłych: Zwiększyć ilość preparatu do ok. 
30-40 ml i dobrze wymieszać z wodą. Umyć całe ciało i delikatnie osuszyć ręcznikiem, bez intensywnego 
pocierania skóry. Podczas kąpieli z dodatkiem preparatu nie stosować dodatkowych środków 
myjących.  

Nie pozostawia osadu w wannie.  
Nie powoduje powstawania zaskórników. 

INGREDIENTS:  
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Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Isopropyl Myristate, Trilaureth-4 Phosphate, Oleth-5, 
Tocopheryl Acetate, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, 
Persea Gratissima Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Olea Europaea Fruit 
Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Caprylyl Glycol. 

Najlepiej zużyć przed końcem:  

data ważności i nr partii na opakowaniu 

Przebadany dermatologicznie pod nadzorem lekarza neonatologa. 

400 ml  

PAO 6M 

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. 

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański 

/logo/ 

 


