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Mustela Bio krem do przewijania 75ml
 

Cena: 28,57 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, ochronne, odżywiające, regenerujące

Miejsce
stosowania

pośladki

Podmiot
odpowiedzialny

Laboratoires Expanscience

Postać krem

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry delikatna, normalna, podrażniona,
zaczerwieniona

Wiek dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Właściwości bezzapachowy, produkt wegański / dla
wegan

Opis produktu
 

Krem do przewijania z certyfikatem ekologicznym, do zastosowania po każdej zmianie pieluszki od 1. dnia życia.*
Wegański i bezzapachowy, ten organiczny zabieg na bazie oliwy z oliwek koi, regeneruje i likwiduje zaczerwienienia na skórze.
Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego.
 * Włączając noworodki poza oddziałem neonatologii. 

Przyjazny dla skóry, przyjazny dla planety

Po kąpieli czas na pielęgnację!
Nowa pielucha do zmiany? Certyfikowany Organiczny Krem do przewijania będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem. Działa
kojąco i pozostawia ochronny film na skórze okolicy pieluszkowej.
Zawiera tlenek cynku, naturalny składnik o właściwościach ochronnych oraz francuską organiczną oliwę z oliwek, bogatą w
kwasy Omega 6 i 9, znaną ze swoich właściwości odżywczych, która regeneruje podrażnienia i wspomaga niwelowanie
zaczerwienień.
Bonus dla rodziców - nie brudzi ubrań.
Produkt zaprojektowany ekologicznie, jego formuła jest wegańska, a tubka pochodzenia roślinnego wykonana jest z trzciny
cukrowej.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/mustela-bio-krem-do-przewijania-75ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
Bezpieczeństwo i skuteczność produktu

Aby zagwarantować bezpieczeństwo już od 1. dni życia, nasze produkty do pielęgnacji skóry są opracowywane we współpracy z
pracownikami służby zdrowia, w oparciu o badania naukowe. W dodatku, muszą przejść ponad 450 pomiarów i testów!

80% rodziców uważa, że krem zapobiega pojawianiu się podrażnień i zaczerwienień (1a)
86% rodziców uważa, że krem pozostawia na skórze film ochronny (1b)

(1) Badanie kliniczne pod kontrolą dermatologiczną i pediatryczną na 60 dzieciach, w tym 30 z lekkim zaczerwienieniem okolic pieluszkowych.
(1a: samoocena rodziców na panelu 30 osób. 1b: samoocena w całym panelu).

Sposób użycia

Krem nakładaj przy każdej zmianie pieluszki.

Krok 1

Lekko naciśnij tubę.

Krok 2

Nakładaj na czystą, suchą okolicę pieluszkową.

Krok 3

Nałóż warstwę kremu.

Gdy tuba jest pusta, wyrzuć ją do domowych śmieci.

Najważniejsze składniki aktywne

W certyfikowanym organicznym i wegańskim Kremie do przewijania, znajdziesz:

Tlenek cynku: o właściwościach ochronnych
Francuską organiczną oliwę z oliwek: bogatą w kwasy Omega 6 i 9, znaną ze swoich właściwości odżywczych
Organiczny olej słonecznikowy: nawilżający skórę
Organiczny aloes: o właściwościach łagodzących

Certyfikowany organiczny krem do przewijania zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego. Pozostały 1% pozwala na uzyskanie
przyjemnej konsystencji i długotrwałej ochrony produktu.
Składniki pochodzące z upraw ekologicznych.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

