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MUSTELA OLEJEK MYJĄCY + ODŻYWCZY COLD KREM
ZESTAW
 

Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Opis produktu
 

MUSTELA OLEJEK MYJĄCY 500 ML + ODŻYWCZY KREM DO TWARZY 40 ML -
ZESTAW
95% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Zestaw składa się z:

Mustela bebe-enfant olejek myjący - 500 ml

Mustela bebe-enfant odżywczy krem do twarzy z Cold Cream - 40 ml

MUSTELA OLEJEK MYJĄCY - 500 ML
Oczyszczający olejek idealny do kąpieli dla skóry suchej, dla niemowląt i dzieci od 1. dnia życia* z organicznym olejem z awokado.

Właściwości:

Delikatnie oczyszcza i pozostawia film ochronny
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Niweluje uczucie dyskomfortu i napięcia

Długotrwale odżywia skórę i chroni przed wysuszającym działaniem twardej wody

Pozostawia skórę miękką, elastyczną, bez uczucia dyskomfortu

Udowodniona skuteczność:

Delikatnie oczyszcza skórę: 98%

Kompensuje działanie wysuszające twardej wody: 92%

Niweluje uczucie dyskomfortu i napięcia: 84%

Pozostawia skórę bardziej elastyczną, miękką, bez uczucia dyskomfortu: 93%

Sposób użycia:

Nałóż na mokrą skórę lub wlej bezpośrednio do wody.

Dokładnie spłucz i osusz delikatnie.

Do kąpieli i pod prysznic.

Ciało, twarz, włosy.

Przyjemność stosowania:

Delikatna konsystencja i pianka szczególnie odpowiednia dla wrażliwej i suchej skóry.

Pozostawia na skórze delikatny zapach.

Nie szczypie w oczy.

Organiczny olej z awokado, naturalny składnik aktywny: o właściwościach odżywczych i ochronnych, pomaga ograniczyć suchość
skóry.

Avocado Perseose®, opatentowany naturalny składnik aktywny pochodzący z odpowiedzialnego łańcucha dostaw: chroni
barierę skóry, nawilża i zachowuje bogactwo komórkowe skóry.

Gliceryna pochodzenia naturalnego: o właściwościach nawilżających i ochronnych.

Łagodny środek powierzchniowo czynny: delikatnie oczyszcza, zapobiegając przesuszaniu skóry.

Składniki:

AQUA / WATER / EAU, GLYCERIN, CAPRYLYL / CAPRYL GLUCOSIDE, HYDROXYPROPYL GUAR, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE,
PARFUM (FRAGRANCE), POTASSIUM SORBATE, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO)
OIL.

MUSTELA KREM ODŻYWCZY Z COLD CREAM - 40 ML
Krem odżywczy z Cold cream dla niemowląt i dzieci, do codziennej pielęgnacji twarzy, jest przeznaczony do stosowania od pierwszych
dni życia. Doskonale nawilża suchą skórę twarzy. Zalecany w okresie jesienno-zimowym.
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Właściwości:

Natychmiastowo i długotrwale odżywia suchą skórę.

Nawilża.

Odbudowuje barierę skórną i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Chroni bogactwo komórkowe skóry noworodka, niemowlęcia i dziecka.

Bogata i kremowa konsystencja, idealna dla suchej skóry twarzy.

Pozostawia na skórze wyjątkowy zapach.

Łatwo się wchłania.

Udowodniona skuteczność:

Znacząca poprawa nawilżenia

Zmniejsza suchość skóry: 100% satysfakcji.

Sposób użycia:

Nakładaj krem Mustela na twarz dziecka rano i wieczorem.

Składniki

AQUA/WATER/EAU, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, POLYGLYCERYL-2-DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, HYDROGENATED
COCONUT OIL, CERA ALBA/BEESWAX/CIRE D’ABEILLE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL , STEARALKONIUM HECTORITE, MAGNESIUM SULFATE, NYLON-6, PARFUM (FRAGRANCE),
GLUCONOLACTONE, LECITHIN, SODIUM BENZOATE, PROPYLENE CARBONATE, TOCOPHEROL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO)
FRUIT EXTRACT , CALCIUM GLUCONATE, CERAMIDE NP, PHYTOSPHINGOSINE, CITRIC ACID.

Mustela dba przede wszystkim o bezpieczeństwo, ponieważ wiemy, że nie ma nic cenniejszego niż Twoje dziecko. Aby zapewnić
bezpieczeństwo naszych receptur, wszystkie produkty Mustela są opracowywane we współpracy z pracownikami służby zdrowia, w
oparciu o badania naukowe, są hipoalergiczne* i wolne od parabenów, fenoksyetanolu.

Uwagi:

Karta bezpiecznych składników.

Testowany dermatologicznie.

Wysoka tolerancja dla skóry i oczu.

Dystrybutor: Laboratoires Expanscience Polska Sp. z o.o., ul. Żelazna 67/78, Warszawa.
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