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Zestaw Linomag, wyprawka dla niemowląt, żel do mycia,
olejek do kąpieli, krem bobo A+E, krem z tlenkiem cynku
 

Cena: 45,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ZIOŁOLEK

Opis produktu
 

Linomag Emolienty Zestaw dla dzieci i niemowląt

NA BAZIE STABILIZOWANEGO OLEJU LNIANEGO ODPOWIEDNI DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ,
SUCHEJ I ALERGICZNEJ

Zestaw składa się z :

Linomag żel do mycia ciała i głowy - 200 ml
Linomag olejek do kąpieli od 1 miesiąca życia - 200 ml
Linomag Bobo A+E krem ochronny dla dzieci i niemowląt od 1 dni życia - 50 ml
Linomag krem z tlenkiem cynku krem pod pieluszkę - 50 ml
Płyta DVD pierwsza pomoc u niemowląt.

Linomag żel do mycia ciała i głowy - 200 ml
Żel do mycia ciała i głowy LINOMAG przeznaczony jest dla dzieci i niemowląt od pierwszych dni życia. Delikatnie myje i doskonale
pielęgnuje wrażliwą skórę całego ciała Maluszka. Starannie dobrana formuła żelu oparta na łagodnych substancjach myjących
pozbawionych mydła, aktywnie nawilża i dobrze oczyszcza skórę, pozostawiając ją delikatną i miękką.

LINOMAG® Żel do mycia ciała i głowy polecany do codziennej kąpieli dzieci i niemowląt od 1. dnia życia. Substancje aktywne stanowią
połączenie łagodnych środków myjących, oleju lnianego bogatego w NNKT, w tym kwasy omega-3 i omega-6 oraz pantenolu.
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Dzięki zawartości Pantenolu żel zabezpiecza przed podrażnieniami i przesuszeniem skóry, pozostawiając na jej powierzchni naturalną
warstwę ochronną.

Właściwości:

Delikatnie myje, oczyszcza i nawilża skórę.
Idealny dla skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień.
Nie powoduje łzawienia oczu.
Posiada neutralne pH.
Nie zawiera mydła.

Sposób użycia:

Nanieść kilka kropli żelu na dłoń. Delikatnie myć ciało i główkę dziecka. Dokładnie spłukać.

Skład:

Aqua, Sorbitol, Sodium Cocoamphoacetate, Cocoamidopropyl Betaine, Lauryl Glycoside, Coco-Glucoside and Glyceryl Oleate, Lactic Acid,
Linum Usitatissimum, Panthenol, Polysorbate 40, Glyceryl Caprylate, Parfum.

Linomag olejek do kąpieli od 1 miesiąca życia - 200 ml
Olejek do kąpieli natłuszczającej polecany do codziennej pielęgnacji dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia. Substancje aktywne
stanowią połączenie łagodnych środków myjących, oleju lnianego bogatego w NNKT, w tym kwasy omega-3 i omega-6, oraz
naturalnego wyciągu z rumianku.

Właściwości:

Natłuszcza, odżywia i nawilża skórę.
Łagodzi podrażnienia, stany zapalne i zmiany skórne spowodowane alergią.
Przyspiesza regenerację naskórka.
Czyni skórę gładką i elastyczną.

Stosowanie:

Do ciepłej wody wlać niewielką ilość olejku. Po kąpieli delikatnie osuszyć ciało ręcznikiem.

Skład:

Paraffinum Liquidum, C12-C13 Pareth-3, Chamomilla Recutita, Linum Usitatissimum, Parfum.

Linomag Bobo A+E krem ochronny dla dzieci i niemowląt od 1 dni życia - 50 ml
LINOMAG® Bobo A+E polecany do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry. Substancje aktywne stanowią połączenie oleju lnianego
bogatego w NNKT, witamin A i E oraz lanoliny.

Właściwości:

Łagodzi, nawilża, natłuszcza, koi i uelastycznia skórę.
Zapobiega podrażnieniom i nadmiernej suchości skóry.
Zapobiega pękaniu oraz swędzeniu wysuszonej skóry.
Łagodzi dolegliwości związane z suchą i łuszczącą się skórą.
Chroni przed działaniem środków drażniących, jak również przed mrozem i wiatrem.

Sposób użycia:

Delikatnie rozmasować krem na powierzchni skóry.
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Skład:

Aqua, Linum Usitatissimum Seed Oil, Petrolatum, Lanolin, Glycerin, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
Tocopheryl Acetate, Cholesterol, Parfum, Dimethicone, Magnesium Sulfate, Methylparaben, Propylparaben, Ascorbyl Palmitate, Retinyl
Palmitate, Lavandula Angustifolia.

Linomag krem z tlenkiem cynku krem pod pieluszkę - 50 ml
LINOMAG® Krem z tlenkiem cynku polecany do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry pod pieluszką. Substancje aktywne stanowią
połączenie oleju lnianego bogatego w NNKT, tlenku cynku i alantoiny.

Właściwości:

Ogranicza rozwój bakterii.
Zapobiega powstawaniu odparzeń i podrażnień.
Wspomaga procesy regeneracji naskórka.
Łagodzi podrażnienia i uczucie swędzenia.
Tworzy barierę chroniącą przed działaniem czynników drażniących.

Skład:

Aqua, Petrolatum, Linum Usitatissimum, Zinc Oxide, Ozokerite, Sorbitan Sesquioleate, Glycerin, Cera Alba, Allantoin, Sorbitol, Cetyl
Alcohol, Tocopheryl Acetate, Glyceryl Stearate, Potassium Sorbate, Xanthan Gum, Lactic Acid, Parfum.

Ważne:

Posiada pozytywną opinię Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu.

Producent: Ziołolek Sp. z o.o., ul. Starołęcka 189, Poznań.
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