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PANTHENOL MAŚĆ OCHRONNA PRZECIW ODPARZENIOM
100ML
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Alg Pharma

Opis produktu
 

LAB4BABY PANTHENOL MAŚĆ OCHRONNA DO PRZEWIJANIA 100ML

OCHRONA SKÓRY OD 1. DNIA ŻYCIA

Lab4Baby Panthenol maść ochronna dla dzieci zawierająca pantenol, który chroni skórę dziecka przed wystąpieniem odparzeń
pieluszkowych. Dodatkowo produkt został wzbogacony w olej z migdałów, awokado oraz rokitnika, lanolinę, alantoinę oraz witaminy
A+E, które wspomagają regenerację delikatnej skóry dziecka. Ekstrakt z rumianku działa przeciwzapalnie oraz antybakteryjnie. Może być
stosowana również do pielęgnacji brodawek sutkowych u matek karmiących piersią.

Maść wspiera naturalne procesy regeneracyjne oraz normalizuje funkcje skóry. Łagodzi, nawilża, natłuszcza, koi i uelastycznia skórę.
Zapobiega podrażnieniom, pękaniu, nadmiernej suchości i swędzeniu wysuszonej skóry. Chroni przed czynnikami drażniącymi, jak
wilgoć wewnątrz pieluszki.

Składniki:

Aqua, Lanolin, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Stearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Allantoin, Persea
Gratissima Oil and Olus Oil, Hippophae Rhamnoides Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Cera Alba, Glyceryl Oleate, Ozokerite,
Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Bisabolol, Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol.

BEZPIECZNY PRODUKT

W celu zapobiegania odparzeniom pieluszkowym skóra Twojego dziecka potrzebuje bezpiecznego produktu, który będzie ją chronił
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Produkt do stosowania nawet na najbardziej wrażliwą skórę przy każdej zmianie pieluszki.

ODPARZENIA PIELUSZKOWE

Bardzo wrażliwa i niedojrzała skóra dziecka bardzo szybko ulega podrażnieniom wywołanym drażniącymi substancjami zawartymi w
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moczu i kale.

JAK STOSOWAĆ?

Przy każdej zmianie pieluszki na czystą i suchą skórę swojego maleństwa nałóż cienką warstwę maści. Po nałożeniu na skórę lab4Baby
panthenol tworzy na niej przezroczystą warstwę ochronną. Najlepszy efekt osiąga się stosując preparat przy każdorazowej zmianie
pieluszki.

DLA CIEBIE ORAZ TWOJEGO DZIECKA

Preparat przeznaczony jest dla Ciebie i Twojego dziecka. W celu uniknięcia problemu podrażnionych brodawek sutkowych posmaruj je
cienką warstwą lab4Baby panthenol po każdym karmieniu. Jeżeli podczas kolejnego karmienia zauważysz pozostałości maści, które się
nie wchłonęły na brodawce sutkowej wskazane jest ich usunięcie. Zalecane do codziennej pielęgnacji skóry suchej, bardzo suchej i
skłonnej do podrażnień.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25oC.
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