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O NÁS
UNIXDERMA, s. r. o., je dynamicky sa rozvíjajúca firma zaoberajúca sa
výrobou a predajom lekárenskej kozmetiky a zdravotníckych prostriedkov. Efektívny rozvoj spoločnosti sa garantuje od roku 2010.
Základný menovateľ firemnej stratégie je dôraz na vysokú kvalitu
a účinnosť všetkých produktov. Vďaka týmto vlastnostiam sú výrobky
žiadané nielen na českom trhu, ale aj na trhoch zahraničných. Značnú
pozornosť firma venuje vývoju a inovačnému programu. V týchto oblastiach spolupracuje s renomovanými pracoviskami. Z celého sveta.
Kozmetika UNIXDERMA sa dôkladne pripravuje už od návrhu každého
nového produktu, s výberom najvhodnejších ingrediencií až po finálnu
výrobu tak, aby naši zákazníci získali najlepší produkt a bolo pre nich
príjemné túto kozmetiku používať každý deň. Stúpajúca obľuba tejto
kozmetiky je predovšetkým daná porovnateľnou kvalitou pri výbornej
a neporovnateľne nižšej cene v danej kategórii.
UNIXDERMA je spoločnosť so silným zmyslom pre sociálnu zodpovednosť a preto podporuje spoločensky prospešné aktivity.
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SLOVO DERMATOLÓGA
Dermatológii a kozmetológii sa venujem viac ako tridsať rokov. Špecializujem sa predovšetkým na oblasť dermatologickej alergológie a kožných chorôb z povolania. Sama som v detstve trpela atopickým ekzémom
a práve preto bola pre mňa dermatológia jasnou voľbou. Z praxe, ale aj
z vlastnej skúsenosti veľmi dobre viem, aké dôležité je pravidelne ošetrovať kožu kvalitnými prípravkami, ktoré nedráždia a zlepšujú kvalitu
kožnej bariéry.
Oceňujem, že na trhu existujú prípravky značky UNIXDERMA, ktoré sa
rýchlo zaradili k absolútnej špičke medzi produktmi určenými na preventívnu starostlivosť. Ich poslaním je profesionálna starostlivosť o zdravú,
ale namáhanú pokožku.
Spoločnosť sa od samého začiatku snaží o maximálne uspokojenie
požiadaviek a vysokých nárokov svojich klientov, medzi ktorých patria
nemocničné zariadenia, domovy pre seniorov, ale aj bežní používatelia.
Najmä u osôb s tendenciou k presušeniu kože je pravidelné ošetrovanie dobre tolerovanými prípravkami nevyhnutné na zachovanie všetkých
ochranných funkcií pokožky.
Veľmi kladne hodnotím trvalé úsilie spoločnosti o minimalizáciu akýchkoľvek nežiaducich účinkov svojich výrobkov a tiež snahu o neustály
technický vývoj nielen v oblasti ošetrujúcej kozmetiky určenej na starostlivosť o ležiacich pacientov.
Pretože medzi popredných odberateľov patria zdravotnícke zariadenia,
vyvinula spoločnosť UNIXDERMA prípravky, ktoré sa vďaka originálnemu
zloženiu stali nesporným prínosom v starostlivosti o chronicky zaťažovanú pokožku a do budúcnosti poslúžia ako základ pre vývoj kozmetických
prostriedkov na rovnako vysokej úrovni.
Modernizácia receptúr a vývojové úpravy sú trvalá súčasť výrobnej
praxe tejto spoločnosti. Aj preto môžem výrobky spoločnosti UNIXDERMA vrelo odporučiť. Verím, že prípravky UNIXDERMA prispejú ku každodennej prevencii v starostlivosti o vašu citlivú a namáhanú pokožku,
ktorá si profesionálnu starostlivosť nepochybne zaslúži.
MUDr. Andrea Vocilková
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PRAVIDELNÁ STAROSTLIVOSŤ JE NEVYHNUTNÝ
PREDPOKLAD ZDRAVEJ POKOŽKY
UNIXDERMA ponúka riešenie na šetrné, ale dôkladné ošetrenie krehkej
starnúcej pokožky, na prevenciu alebo zmiernenie podráždenia spôsobeného inkontinenciou alebo iným faktorom.
Hygiena je nevyhnutná súčasť starostlivosti o chorého alebo nevládneho človeka. U inkontinentných ľudí sa zvyšuje riziko podráždenia alebo poškodenia a preto sme vyvinuli profesionálnu zdravotnú kozmetiku.
Produkty našej spoločnosti zahŕňajú českú ošetrujúcu kozmetiku, teda
produkty typu hydratačný krém na ruky a nechty, chladivý balzam, ošetrujúci krém a zinkový ošetrujúci krém na zapareniny alebo výživný pantenol alebo telové mlieko a krémový kúpeľ. Ďalej čistiacu penu, ktorá
úplne nahrádza mydlo a vodu, jemne čistí citlivú pokožku v postihnutých
oblastiach, čím napomáha očiste pri výmene inkontinenčných pomôcok
a zabraňuje zápachu.
Naše výrobky pomáhajú obnoviť prirodzenú rovnováhu pokožky a v neposlednom rade chránia dôstojnosť ošetrovaných pacientov a šetria čas
ošetrovateľom.
Kozmetika UNIXDERMA patrí medzi najlepšie české prípravky v starostlivosti o namáhanú a citlivú pokožku a doposiaľ bola určená výlučne
fakultným a krajským nemocniciam, zdravotníckym zariadeniam, domovom seniorov a teraz ju ponúkame priamo vám.
Naša firma sleduje najnovšie trendy v oblasti výroby a vývoja ošetrujúcej kozmetiky a reaguje na potreby zákazníka. Všetky prípravky sú bez
parabénov a sú dermatologicky testované v Českej republike.
S naším unikátnym kozmetickým radom posuniete starostlivosť
o svoju pokožku na profesionálnu úroveň.
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Prečo ošetrujúca kozmetika UNIXDERMA
neobsahuje parabény?
Parabény sú skupina chemických látok široko používaných ako konzervačné
činidlá v kozmetike a vo farmaceutickom priemysle.
Parabény a ich soli sa využívajú najmä pre ich baktericídne a fungicídne vlastnosti a to v šampónoch, zubných pastách, kozmetických krémoch, lubrikantoch,
opaľovacích krémoch atď. Najčastejšie používané látky z tejto skupiny sú: metylparabén (E 218), etylparabén (E 214), propylparabén (E 126) a butylparabén.
Parabény môžu vyvolávať alergiu a štúdie preukázali ich estrogénnu aktivitu.

Kozmetika UNIXDERMA je určená na ošetrenie všetkých typov pleti. Predovšetkým sa zameriavame na suchú citlivú pleť, zrelú pleť a pleť
s vrodenými alebo so získanými defektmi poškodenia .

pokožka
rohová vrstva
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1. papilárna časť
2. retikulárna časť

podkožné tukové tkanivo

UNIXDERMA predstavuje
kozmetický rad na čistenie,
ošetrovanie a ochranu pokožky.
Je určený na citlivú pokožku a účinný proti látkam spôsobujúcim podráždenie. Svojím optimálne vyváženým zložením posilňuje pružnosť a obranyschopnosť
pokožky, je prevenciou proti narušeniu a preležaninám. Obsahuje látky:
 Alantoín – má protizápalové účinky, hydratuje a upokojuje. V kozmetických
prípravkoch pôsobí aktívne na pokožku, vyhládza a zmäkčuje ju, zabraňuje praskaniu a rohovateniu. Obsahujú ho predovšetkým prípravky na citlivú
a podráždenú pokožku.
 Aloa – gélová šťava sa využíva na kožné ochorenia, alergiu, ekzémy, vyrážky,
svrbenie, miestne podráždenie, plesne, popáleniny a omrzliny. Aloa rozširuje
krvné vlásočnice a zvyšuje prekrvenie, čím urýchľuje proces hojenia a regenerácie.
 Arnika (Arnica montana) – pre liečivé účinky sa používa kvet obsahujúci
rôzne laktóny, ktoré zabraňujú zhlukovaniu krvných doštičiek a pôsobia protizápalovo, pomáha pri hojení, poskytuje úľavu pri zápaloch a obnovuje pružnosť pokožky. Obsahuje veľké množstvo prírodného antibiotika echinakozid,
ktoré má široký antimikrobiálny účinok.
 Avokádový olej – zvláčňuje, regeneruje a upokojuje podráždenú pokožku, je
bohatý na minerály, vitamíny a množstvo nenasýtených kyselín.
 Rumanček – upokojuje podráždenú pokožku, podporuje regeneráciu, obsahuje antimikrobiálne a protiplesňové zložky, pôsobí dezinfekčne. Je účinný pri
kožných vyrážkach a popáleninách a tiež zabraňuje tvorbe jaziev.
 Jojobový olej – hydratuje, vyživuje, zvyšuje elasticitu pleti, hojí a regeneruje.
 Kolagén – vlastnosti kolagénu umožňujú pokožke prijímať vlhkosť a nadobúdať objem. Tento proces jej dodáva hladký a zdravý vzhľad. Pri únave, strese
a starnutí kolagén oxiduje, poškodzuje sa, čím sa znižuje proces regenerácie.
V pokožke sa tvoria línie, vrásky, kruhy pod očami a opuchy a preto jej treba
chýbajúci kolagén dodať.
 Kyselina hyalurónová – látka má hydratačné, vyživujúce vlastnosti, viaže
na seba vodu, bráni prieniku vírusov a baktérií k bunke. Potláča voľné kyslíkové radikály, ovplyvňuje proliferáciu a diferenciáciu buniek, udržiava priestor
medzi spojivovými bunkami a umožňuje ich delenie. Zabezpečuje transport
živín a výmenu látok v koži. Potlačuje pôsobenie okolitých škodlivých faktorov
na pokožku.
 Kyselina mliečna – upravuje pH pokožky na optimálnu hodnotu, má antibakteriálne a protizápalové účinky.
 Mandľový olej – zabraňuje nadmernému vysúšaniu pokožky.
 Nechtík lekársky (Calendula officinalis) – vďaka vysokému obsahu triterpénov má výrazné protizápalové, antiseptické a hojivé účinky. Zvonka pôsobí
ako upokojujúci prostriedok na svrbiace rany. Odporúča sa pri liečbe kožných
zápalov, vredov, ekzémov, akné, psoriázy. Napomáha pri liečbe a hojení.

 Olivový olej – obsahuje veľké množstvo látok s antioxidačnými účinkami,
urýchľuje hojenie rán, používa sa na liečenie popraskanej pokožky.
 Oxid zinočnatý – biela minerálna látka prírodného pôvodu, vo vode nerozpustná. Vytvára na pokožke ochrannú vrstvu chrániacu pred zapareninami. Má
antiseptické, protizápalové, vysušujúce a sťahujúce účinky. Používa sa ako súčasť antiseptických mastí a zásypov (10 % – 50 %). Masti sú určené na liečbu
rán, vyrážok, ekzémov, vredov, preležanín.
 Pantenol – dodáva pokožke vlhkosť a podporuje jej regeneráciu, hydratuje
vrchné vrstvy epidermy a je nevyhnutný na celkovú obnovu pokožky. Priaznivo ovplyvňuje jej metabolizmus, zlepšuje pružnosť a stimuluje tvorbu nových
buniek a pigmentu.
 Prírodné éterické oleje – mätový, eukalyptový – príjemne chladia, podporujú prekrvenie a uplatňujú svoj protizápalový a bolesť utišujúci účinok .
 Pupalkový olej – používa sa pri liečbe ekzému a alergických ochorení kože.
 Urea – udržiava v pokožke vlhkosť.
 Vitamín E – urýchľuje regeneráciu pokožky a posilňuje jej obranyschopnosť,
je to výrazný prírodný antioxidant.
 Hamamel virgínsky (Hamamelis virginiana) – hamamel zlepšuje prekrvovanie poškodených oblastí a tým pomáha pri kožných problémoch, popáleninách a miernej alergii. Má vplyv na tvorbu vrások, starnutie pleti, celulitídu,
ovplyvňuje vznik kruhov pod očami.
 Včelí vosk – spôsobuje jemnosť a vláčnosť pokožky a vytvára ochranný povrch.
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Čistiaca pena
Na rýchle a šetrné čistenie silno znečistených partií pokožky pri
(stolicovej) inkontinencii. Vďaka
svojmu zloženiu spoľahlivo chráni pokožku pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, čím ju udržiava
zdravšiu. Príjemná, ľahká pena,
ktorá sa ľahko rozotiera a účinne pôsobí pri predchádzaní vzniku preležanín. Neutralizuje pachy
a príjemne sviežo vonia.

Zloženie: aqua, glycerin, butane,
Aloe barbadensis leaf juice, lauryl
glucoside, propane, polysorbate 20,
cocamidopropyl betaine, isobutane,
polyglyceryl-3 caprate, phenoxyethanol, peg-12 dimethicone, polyquaternium-10, parfum, propylene glycol,
Chamomilla recutita flower extract,
Simmondsia chinensis seed oil, Calendula officinalis extract, Hippophae
rhamnoides fruit extract, panthenol,
tocopheryl acetate, ethylhexylglycerin, citric acid, citral, hexyl cinnamal,
linalool, d-limonene, geraniol.

400 ml ℮

Art. No.: 930005
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Ošetrujúci olej sprej
Intenzívne ošetruje suché a popraskané časti pokožky. Obsahuje
vysokoúčinné prírodné oleje. Prináša pokožke úľavu – zjemňuje ju
a zabraňuje jej nadmernému olupovaniu. Vracia pokožke rovnováhu, čím ju chráni pred škodlivým
vplyvom vonkajšieho prostredia.
Podporuje regeneráciu pokožky
a zabraňuje jej vysúšaniu. Ľahko
sa rozotiera a nezanecháva na pokožke mastný film.

Zloženie: paraffinum liquidum, butane, caprylic/capric triglyceride, isopropyl myristate, propane, cetearyl
ethylhexanoate, isobutane, tocopheryl acetate, parfum, citral, hexyl cinnamal, linalool, d-limonene, geraniol.

200 ml ℮

Art. No.: 930098
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Pantenol+ sprej
Upokojuje a ochladzuje pokožku. Vytvára chladivý film, ktorý
zjemňuje, ošetruje a hydratuje postihnuté miesta. Komplexný účinok obsiahnutých zložiek
prináša úľavu, upokojí a zmierni
postihnutie. Jednoducho sa aplikuje a ľahko rozotiera aj na citlivé a bolestivé miesta. Pokožka sa
po aplikácii stáva jemnou a vláčnou. Nie je určený na ťažké popáleniny, na ošetrenie závažných
poranení, na rany s masívnym krvácaním. Neobsahuje parfum.

Zloženie: butane, aqua, propane,
isobutane, panthenol, hydroxyethyl
urea,
palmitamidopropyltrimonium
chloride, cetearyl alcohol, isopropyl
myristate, olea europaea fruit oil,
Simmondsia chinensis seed oil, dicaprylyl ether, diethylhexylcyclohexane, tocopheryl acetate, phenoxyethanol, oenothera biennis oil, parfum,
ethylhexylglycerin, limonene, hexyl
cinnamal, butylphenyl methylpropional, linalool.

150 ml ℮

Art. No.: 930067
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Zinková ošetrujúca
emulzia v spreji
Sprejová forte emulzia na ochranu pokožky. Chráni a upokojuje
pokožku a napomáha zabraňovať
tvorbe vyrážky spôsobenej inkontinenciou.
Vďaka hygienickej aplikácii pomocou spreja sa prípravok nemusí rozotierať na pokožku rukou.
Po aplikácii emulzie sa vytvorí
vodoodolná priedušná vrstva,
ktorá chráni pokožku pred potom
a močom. Absorpčnú schopnosť
inkontinenčnej pomôcky aplikácia krému neovplyvní. Vyvinuté
na citlivú a namáhanú pokožku.

Zloženie: aqua, paraffinum liquidum, zinc oxide, prunus Amygdalus
dulcis oil, glyceryl stearate, glycerin,
propylene glycol, Plantago lanceolata
leaf extract, isopropyl myristate, C1214 pareth-30, sodium hyaluronate,
Aloe barbadensis extract, tocopheryl
acetate, panthenol, allantoin, retinyl
palmitate, silica, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, parfume, hexyl cinnamal, lilial, limonene, linalool, citronellol, geraniol, hydroxycitronellal.

100 ml ℮

Art. No.: 930135
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Ošetrujúce mlieko
so zinkom v spreji
Sprejové mlieko na ochranu pokožky. Chráni a upokojuje pokožku a pomáha zabraňovať tvorbe
vyrážky v dôsledku inkontinencie.
Vhodné pri inkontinencii. Chráni, upokojuje a napomáha hojeniu. Vďaka hygienickej aplikácii
pomocou spreja sa prípravok nemusí rozotierať na pokožku rukou.
Vyvinuté na citlivú a namáhanú
pokožku.

Zloženie: aqua, paraffinum liquidum, zinc oxide, prunus Amygdalus
dulcis oil, glyceryl stearate, glycerin, isopropyl myristate, C12-14 pareth-30, Aloe barbadensis extract,
tocopheryl acetate, panthenol, allantoin, silica, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, parfume, hexyl cinnamal,
lilial, limonene, linalool, citronellol,
geraniol, hydroxycitronellal.

100 ml ℮

Art. No.: 930142
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Umývacia emulzia
Na umývanie a čistenie pokožky. Tukové substancie a prirodzené vlastnosti účinných látok
pantenol a rumanček dodávajú
pokožke pružnosť a podporujú jej
regeneráciu. Jemne umýva, ošetruje a chráni pokožku. Ideálna
na každodennú starostlivosť.

Zloženie: aqua, sodium laureth-2
sulphate, lauramidopropyl betaine,
glycerin, sodium chloride, propylene
glycol, Chamomilla recutita extract,
cocamide dea, polyquaternium-7, panthenol, Aloe barbadensis, lactic acid,
sodium lactate, styrene/acrylates copolymer, 2-brom-2-nitropropane-1,3
– diol, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin – 3-one, 2-methyl-4-isothiazolin3-one, parfum, citronellol, geraniol,
hydroxycitronellal,
hexylcinnamal,
limonene, linalool, lilial, c.i. 42 051.

500 ml ℮

Art. No.: 930036
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Krémový kúpeľ
Na jemné umývanie a čistenie suchej pokožky. Svojím optimálnym zložením ju stabilizuje
a podporuje regeneráciu svojimi
ošetrujúcimi olejmi. Aloa s pantenolom a rumančekom zabraňujú
jej vysúšaniu. Príjemne a sviežo
vonia. Zanecháva pokožku sviežu
a príjemnú na dotyk.

Zloženie: aqua, sodium laureth-2
sulphate, lauramidopropyl betaine,
glycerin, sodium chloride, propylene
glycol, Chamomilla recutita extract,
cocamide dea, panthenol, Aloe barbadensis, lactic acid, sodium lactate, styrene/acrylates copolymer,
2-brom-2-nitropropane-1,3-diol,
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin3-one, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one,
parfum, citronellol, geraniol, hydroxycitronellal, hexylcinnamal, limonene,
linalool, lilial, c.i. 19 140.

500 ml ℮

Art. No.: 930104

UNI

PROFESSIONAL HYDRA SYSTEM

Telové mlieko
Na starostlivosť o suchú pokožku zaťažovanú ležaním na lôžku.
Vďaka optimálnemu zloženiu podporuje prirodzené mechanizmy
ochrany pokožky. Pantenol dodáva pokožke vlhkosť a podporuje jej regeneráciu. Pravidelným
používaním sa zlepšujú funkčnosť a pružnosť pokožky. Účinne neutralizuje pachy, príjemne
a sviežo vonia.

Zloženie: aqua, paraffinum liquidum, glycerin, isopropyl myristate,
cetearyl alcohol, c12-14 pareth-30,
glyceryl stearate, propylene glycol,
Chamomilla recutita extract, Arnica
montana extract, Hamamelis virginiana extract, avocado oil, panthenol,
tocopheryl acetate, sodium hyaluronate, Aloe barbadensis, allantoin,
carbomer, triethanolamin, parfum,
citronellol, geraniol, hydroxycitronellal, hexylcinnamal, limonene, linalool,
lilial.

500 ml ℮

Art. No.: 930029
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Ošetrujúci olej
Intenzívne ošetruje suché a popraskané časti pokožky. Obsahuje
vysokoúčinné prírodné oleje. Prináša pokožke úľavu – zjemňuje ju
a zabraňuje jej nadmernému olupovaniu. Vracia pokožke rovnováhu, čím ju chráni pred škodlivým
vplyvom vonkajšieho prostredia.
Podporuje regeneráciu pokožky
a zabraňuje jej vysúšaniu. Ľahko
sa rozotiera a nezanecháva na pokožke mastný film.

Zloženie: paraffinum liquidum,
prunus Amygdalus dulcis oil, Persea
gratissima oil, isopropyl myristate, tocopheryl acetate, parfum, citronellol,
geraniol, hydroxycitronellal, hexylcinnamal, limonene, linalool, lilial.

500 ml ℮

Art. No.: 930050
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Ošetrujúci krém
Chráni pokožku v intímnej oblasti, kde je vystavená pôsobeniu
agresívnych látok a tlaku. Špeciálna vodoodolná receptúra vytvára
ochranný film chrániaci pokožku
pred prílišnou vlhkosťou, zapareninami a vyrážkami. Zmierňuje
príznaky a zabraňuje zapareniu
a odretiu dlhodobo namáhanej
pokožky. Vďaka optimálnemu
zloženiu podporuje prirodzené
mechanizmy ochrany pokožky.
Jeho pravidelným používaním sa
zlepšujú funkčnosť a pružnosť pokožky. Pohlcuje pachy a príjemne
a sviežo vonia.

Zloženie: aqua, paraffinum liquidum, glycerin, peg-2-hydrogenated
castor oil, ozokerite, hydrogenated
castor oil, beeswax, avocado oil, peg7-hydrogenated castor oil, dimethicone, propylene glycol, Chamomilla
recutita extract, Arnica montana extract, Calendula officinalis extract,
panthenol, sodium hyaluronate, tocopheryl acetate, Aloe barbadensis,
allantoin, magnesium sulphate, parfume, citronellol; geraniol; hydroxycitronellal; hexyl cinnamal; limonene;
linalool, lilial.
250 ml ℮

Art. No.: 930012
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Zinkový ošetrujúci krém
Ošetrujúci krém so zinkom je ideálna ochrana pred účinkom dráždivých látok obsiahnutých v moči
a stolici. Ľahko sa rozotiera a vytvára bariéru pred vlhkosťou
z potu a iných telesných tekutín.
Pantenol, alantoín spolu s avokádovým olejom pokožku vyživujú
a upokojujú. Obsah zinku pomáha
zabraňovať vzniku zápalov, zaparenín a preležanín. Neutralizuje
pach.

Zloženie: aqua, paraffinum liquidum, zinc oxide, glycerin, talc, peg2-hydrogenated castor oil, ozokerite,
hydrogenated castor oil, beeswax,
avocado oil, propylene glycol, Chamomilla recutita extract, Arnica montana
extract, Calendula officinalis extract,
panthenol, sodium hyaluronate, tocopheryl acetate, Aloe barbadensis,
allantoin, peg-7-hydrogenated castor
oil, magnesium sulphate, dimethicone, parfume, citronellol; geraniol;
hydroxycitronellal; hexyl cinnamal;
limonene; linalool, lilial.

200 ml ℮

Art. No.: 930128
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Vital gél
Vhodný na prevenciu preležanín
a bolestivých otlačenín. Lokálne
prekrvuje, príjemne chladí, uvoľňuje svalovú únavu a osviežuje.
Zabezpečuje rýchlu regeneráciu
a starostlivosť o poškodené časti pokožky. Výťažky z Aloe vera
a rumančeka zvlhčujú pokožku
a zabraňujú vysúšaniu. Vital gél
príjemne zvláčňuje kožu, tiež sa
rýchlo vstrebáva do tkanív a aktívne látky sa vďaka tomu okamžite dostávajú na postihnuté
miesto.

Zloženie: aqua, alcohol denat, glycerin, polysorbate 20, prunus Amygdalus dulcis, panthenol, propylene glycol,
Symphytum officinale extract, Mentha
piperita oil, menthol, camphor, Eucalyptus globulus oil, Aloe barbadensis,
carbomer, triethanolamin, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.

250 ml ℮

Art. No.: 930074
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Balzam na ruky a nechty
Výživný, ľahký krém na ruky,
obohatený pantenolom na krehké a lámavé nechty. Regeneruje
a zjemňuje namáhanú pokožku.
Stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu. Vytvára na pokožke ochrannú bariéru a vracia jej vlhkosť.
Zvláčňujúci krém s príjemnou
jemnou vôňou sa ľahko vstrebáva, nezanecháva pocit mastnoty
a je vhodný na všetky typy pokožky.

Zloženie: aqua, paraffinum liquidum, glycerin, propylene glycol,
Chamomilla recutita extract, Lavandula angustifolia extract, Arnica montana extract, panthenol, sodium hyaluronate, hydrolyzed collagen, tocopheryl acetate, Aloe barbadensis, c12-14
pareth-30, cetearyl alcohol, glyceryl
stearate, carbomer, triethanolamine,
phenoxyethanol, ethylhexylglycerin,
parfume, hexylcinnamal, lilial, limonene, linalool, citronellol, geraniol,
hydroxycitronellal.

200 ml ℮

Art. No.: 930081
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