Platnost: bez omezení

Zimní pomocníci v boji se suchou a atopickou pokožkou
pro děti i dospělé
Vysušená a citlivá pokožka je pro spoustu z nás evergreenem, s nímž jsme nuceni se každoročně
v chladném období potýkat. A pokud patříte mezi atopiky, jsou pro vás a vaši pleť zimní měsíce
ještě náročnější. Těmto problémům dokonale rozumí značka Linola, která si s nimi za pomoci
účinných a kvalitních produktů dokáže poradit, a vy i vaše děti si tak můžete zimu užívat do sytosti.

Tělové mléko Linola Lotion
Tělové mléko Linola Lotion je vhodné pro péči o velmi suchou
a atopickou pokožku a také pro citlivou pokožku malých dětí.
Dlouhodobě stabilizuje obsah lipidů a vlhkosti v pokožce a díky aktivní
obnově ochranné kožní bariéry není nutná tak častá aplikace. Snižuje
svědění a zanechává pokožku dlouhodobě vláčnou. Mléko lze použít
i na

problematickou

pokožku

novorozenců

i dětí

předčasně

narozených.
Doporučená prodejní cena: 328 Kč
Obsah: 200 ml

Krém na ruce Linola Hand
Suché a hrubé ruce už budou minulostí. Hypoalergenní krém Linola Hand
obsahuje kyselinu linolovou, která podporuje obnovu ochranné kožní bariéry,
a díky tomu bude pokožka rukou dlouhodobě vláčná a hydratovaná. Po
aplikaci se rychle vstřebává a nezanechává nepříjemný lepivý film na rukou.
Linola Hand je vhodná pro suchou, hrubou nebo k ekzémům náchylnou
pokožku dětí i dospělých. Bez konzervantů a minerálních olejů.
Doporučená prodejní cena: 178 Kč
Obsah: 75 ml

734 316 744
Tiskové materiály ke stažení: https://www.alcina.cz/pressroom

Platnost: bez omezení

Krém na obličej Linola Face
Krém na obličej Linola Face intenzivně zásobuje pleť chybějícími lipidy
a obnovuje její pružnost. Je určen pro každodenní péči o velmi suchou,
citlivou a také atopickou pokožku. Jedinečná receptura s obsahem
kyseliny linolové podporuje přirozenou regeneraci pleti a udržuje
pokožku dlouhodobě vláčnou. Díky obsaženým rostlinným výtažkům
z ovsa a bambuckému máslu předchází vysušení pokožky a mírní její
podráždění a svědění. Bez konzervantů a minerálních olejů.
Doporučená prodejní cena: 248 Kč
Obsah: 50 ml

K dostání v lékárnách a na www.medacshop.cz
Více na www.linolaprodeti.cz
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