Pon-emo®
Igiena blândă și protecția pielii si părului
Pon-emo® colagen
Gel de duș și șampon, cu îndelungată experiență dermatologică, ca produs
recomandat pentru igiena pielii și părului. În compoziția sa intră o bază lipoproteică,
îmbogățită cu peptide ale lanțului de colagen, ceea ce îi conferă o textură cremoasă,
cu rol protectiv pentru bariera cutanată și scalp. Proteinele din compoziția sa au o
structură similară cu a colagenului uman prezent în stratul tegumentar, ceea ce îi
oferă o toleranță cutanată mult mai mare decât a altor produse similare . Pon-emo®
colagen este un produs de curățare ideal pentru pielea normală, delicată, fragilă,
sensibilă sau predispusă la prurit la nivelul pielii capului.
De asemenea, acționează blând asupra părului și scalpului. Pon-emo® colagen
protejează și întărește firul de păr. Este recomandat pentru spălarea frecventă a
părului uscat și a celui normal. Conferă firului de păr volum și împiedică căderea.
Pon-emo®
Gel de duș și șampon cu aceleași caracteristici ca și Pon-emo® colagen, dar în ce
privește igiena capilară, este un șampon mai adecvat pentru părul gras.
Pon-emo® infantil
Variantă a produsului Pon-emo® colagen cu acțiune redusă surfactantă, mult mai
bogat în lipide și cu pH mai acid, de 5.6 . Conține acid mandelic cu rol blând
bacteriostatic și acidifiant. Este adaptat pentru igiena sugarilor și copiilor, pentru
igiena tegumentului și firelor de păr. Poate fi utlizat și de către adulți.
Mod de utilizare:
Se aplică o cantitate redusă de produs fie cu mâna, fie cu ajutorul unui burete pe
pielea sau părul umezite în prealabil; se masează delicat până la obținerea unei
spume abundente și se clătește apoi. Funcție de caz se poate repeta aplicarea
Precauții:
A nu se înghiți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu ochii, clătiți
cu apă din abundență.

Pon -emo® infantil cremă loțiune

Cremă de corp cu textură fluidă, bogată în uleiuri emoliente, vitamine și aloe vera
indicată pentru îngrijirea și protecția pielii bebelușilor și copiilor.

Forme de prezentare:
Pon-emo® colagen 250 ml
Pon-emo® infantil 250 ml
Pon-emo® crema lotiune 300 ml
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Prezentare brand PON-EMO

Pon-emo colagen 250
Șampon dermatologic îmbogățit cu lipoproteine și
gel de duș. Curăță și protejează pielea delicată,
sensibilă și părul intolerante la gelurile de duș sau
șampoanele convenționale.

-Toleranță excelentă a pielii.
-Formează o spumă cremoasă și extrem de
protectoare cu proprietăți emoliente și
dispersante, potrivită pentru curățarea pielii
sensibile, descuamate și a zonelor delicate.
-Indicat și pentru curățarea zilnică a părului gras. -Adaugă volum părului.
-Conține colagen hidrolizat, ceea ce îi conferă o
tolerabilitate a pielii și mai mare. Proteina de
colagen este similară cu natura pielii noastre.
-Nu provoacă intoleranțe potențial asociate cu
gelurile și șampoanele tradiționale.
-Conferă protecție, volum și strălucire părului.
Pon-emo 250
Șampon dermatologic îmbogățit cu lipoproteine și
gel de duș. Curăță și protejează pielea delicată,
sensibilă și părul intolerante la gelurile de duș sau
șampoanele convenționale.
Toleranță excelentă a pielii.
Formează o spumă cremoasă și extrem de
protectoare cu proprietăți emoliente și
dispersante, potrivită pentru curățarea pielii
sensibile, descuamate și a zonelor delicate.

Indicat și pentru curățarea zilnică a părului gras.
Conferă volum părului.

Pon-emo infantil
Șampon dermatologic și gel de duș îmbogățit cu
lipoproteine și colagen, potrivit pentru pielea
bebelușilor.
Esențial identic cu Pon-Emo colagen (deși
oarecum mai puțin concentrat), dar conține și acid
mandelic, care acționează ca un acidifiant și
antiseptic blând, natural. Conferă un pH mai acid
pielii bebelusului, contribuind astfel la
imbunatatirea calitatilor acestuia.
Potrivit pentru îngrijirea pielii și a părului
copiilor.
De remarcat faptul că nu este iritant pentru ochi, o
calitate împărtășită de toate gelurile Pon-Emo.

