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Mustela Bebe, Delikatny żel do mycia ciała i włosów, 200 ml
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Opis produktu
 

Mustela Delikatny żel do mycia ciała i włosów avokado - 200 ml

SKÓRA ATOPOWA

Właściwości:

Delikatny żel do mycia dla niemowląt, skutecznie oczyszcza, chroniąc jednocześnie delikatną skórę ciała i głowy noworodka,
niemowlęcia i dziecka.

Przeznaczony do codziennego stosowania już od 1. dnia życia.

Działa łagodząco i kompensuje wysuszające działanie wody.

Zapewnia natychmiastowy i długotrwały efekt nawilżenia.

Wzmacnia barierę skóry i pozostawia skórę jedwabiście gładką i miękką.

Jego płynna konsystencja i wyjątkowy zapach sprawiają, że stale zyskuje uznanie rodziców.

Pielęgnuje delikatną skórę.

Nawilża, zmiękcza i wzmacnia barierę.
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Sposób użycia:

Nałóż na dłoń i spień niewielką ilość delikatnego żelu oczyszczającego Mustela.

Delikatnie umyj ciało i skórę głowy dziecka.

Dokładnie spłucz.

Delikatnie osusz dziecko (bez pocierania), zwróć uwagę na okolice pieluszkowe i fałdki skóry (uda, pachy, szyja itp.).

Bezpieczny dla mamy i dziecka:

Mustela dba o bezpieczeństwo Twojego dziecka.

Produkt wolny od parabenów, fenoksyetanolu.

Składniki aktywne:

ORGANICZNY Destylat oleju słonecznikowego, opatentowany składnik aktywny o właściwościach łagodzących, pomaga skórze
odbudować barierę ochronną.

Avocado Perseose®, opatentowany naturalny składnik aktywny: chroni barierę skórną, nawilża i zachowuje bogactwo
komórkowe skóry.

Gliceryna pochodzenia naturalnego: o właściwościach nawilżających.

Witaminą E - chronić skórę przed czynnikami zewnętrznymi i utrzymywać ją miękką i elastyczną.

Bez substancji zapachowych.

Uwagi:

Hipoalergiczny.

Wysoka tolerancja dla skóry i oczu.

Przetestowany dermatologicznie.

97% składników pochodzenia naturalnego.

Składniki:

Aqua/Water/Eau, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Myreth Sulfate, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Coco-Glucoside, Peg-150
Distearate, Glyceryl Caprylate, Glycol Distearate, Parfum (Fragrance), Citric Acid, Panthenol, Potassium Sorbate, Persea Gratissima
(Avocado) Fruit Extract

Dystrybutor:

Laboratoires Expanscience Polska Sp. z o.o.
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