
Latopic® Делікатний гель для миття тіла 
Latopic® Делікатний гель для миття тіла 
для щоденного догляду за сухою та схильною до подразнення шкірою. 
Єдиний гель на ринку, що містить 50% пробіотиків SUPERNATANT - метаболіти 
Lactobacillus spp. 
 
Засіб для догляду за сухою та атопічною шкірою 
 
Делікатний гель для миття тіла містить до 50% SUPERNATANT BARRIER 
(пробіотичний супернатант, постбіотик) - цінних речовин, які природним чином 
виробляються в процесі ферментації живими молочнокислими бактеріями роду 
Lactobacillus, що має антимікробні властивості, підтримує реконструкцію та 
збереження природної мікробіоти шкіри. 
 
Завдяки ретельно підібраним інгредієнтам гель для миття забезпечує тривале 
зволоження та м'якість шкіри. Заспокоює та захищає шкіру тіла. 
 
Ретельно очищає і освіжає під час купання, не пошкоджуючи гідроліпідний шар 
епідермісу. Для забезпечення належного зволоження шкіри продукт був збагачений 
натуральним рослинним гліцерином. 
 
Тонка ароматична композиція робить ванну приємно розслаблюючою. Засіб 
призначений для щоденного догляду за сухою, схильною до подразнень шкірою дітей 
від 
3 років та дорослих. 
 
Делікатний гель для миття тіла живить і сприятливо впливає на шкіру завдяки ретельно 
підібраним інгредієнтам: 
 

• Пробіотик SUPERNATANT - метаболіти Lactobacillus spp .: 
– підтримує правильний pH і природну мікробіоту шкіри 
– має протимікробну дію 
– забезпечує м'якість і живлення шкіри 

• Гліцерин - створює оклюзійний шар, запобігаючи випаровуванню води з 
поверхні шкіри, постійно зволожує та захищає її від подразнення. 

• Делікатні миючі речовини - забезпечують чистоту і свіжість без пошкодження 
гідроліпідного шару, подразнюючої та алергенної дії. 

  



 
  



Спосіб застосування 
Нанесіть невелику кількість засобу на руки, акуратно розподіліть гель на вологу шкіру 
тіла. Змийте водою. Потім ретельно висушіть шкіру рушником. 
 

Активні інгредієнти 
Пробіотик SUPERNATANT - метаболіти Lactobacillus spp., Гліцерин 
 

Ingredients 
Lactobacillus Ferment, Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Sodium Citrate, Polysorbate 20, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Sodium Benzoate, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, PPG-2 Hydroxyethyl 
Cocamide,Parfum, Stabil 
 
ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 3 РОКІВ ЖИТТЯ 
 
Не містить парабенів та штучних барвників.  
Не містить мила. 
ЗАСІБ ПРОЙШОВ ДЕРМАТОЛОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ 
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