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Oillan Baby, szampon żel do kąpieli i pod prysznic 2w1, 400
ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OCEANIC

Opis produktu
 

Oillan Baby płyn do mycia i kąpieli 2w1 - 400 ml
Płyn do mycia i kąpieli 2w1 - oparty na specjalnej, niskopieniącej formule i łagodnych substancjach myjących (nie zawiera mydła, SLES,
SLS). Zapewnia bezpieczeństwo dla skóry wrażliwej, atopowej i skłonnej do alergii. Produkt delikatnie oczyszcza oraz pielęgnuje skórę,
nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej. Może być stosowany od pierwszych dni życia.

Przeznaczenie:

Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej.

Polecany od pierwszych dni życia.

Właściwości:

Niskopieniąca formuła.

Zawiera łagodne substancje myjące.

Bezpieczny dla skóry wrażliwej, atopowej i skłonnej do alergii.
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Delikatnie oczyszcza i pielęgnuje skórę, bez naruszania jej naturalnej bariery ochronnej.

Składniki aktywne:

Aqua - podstawa życia i naszego płynu.

Betaine - nawilża.

Bisabolol - koi skórę, niwelując podrażnienia i zaczerwienienia.

Tocopherol - wpływa kondycjonująco na skórę.

Lactic Acid - chroni przed powstawaniem nowych zmian skórnych.

Gliceryna - intensywnie nawilża skórę.

Stosowanie:

1. Niewielką ilość płynu wlać do wanienki wypełnionej wodą (temp. ok. 37°C) lub nanieść na uprzednio zwilżoną myjkę.

2. Po umyciu ciała i włosów dokładnie spłukać letnią wodą.

Kąpiel niemowlęcia nie powinna trwać dłużej niż 3-5 minut.

W celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się stosowanie odpowiedniego preparatu do pielęgnacji twarzy i/lub ciała z serii
Oillan Baby.

Ważne:

Testowany dermatologicznie z udziałem osób z alergicznymi chorobami skóry.

Nie zawiera mydła, SLES, SLS.

Nie zawiera oleju mineralnego, pochodnych ropy naftowej, silikonów, syntetycznych konserwantów, alkoholu, glikolu
propylenowego, barwników.

Nie powoduje łzawienia ani podrażnienia spojówek.

pH neutralne dla skóry.

Producent: OCEANIC, Łokietka 58, Sopot
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