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Mustela Bio krem nawilżający do twarzy i ciała 150ml
 

Cena: 37,67 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, wygładzające

Miejsce
stosowania

ciało, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Laboratoires Expanscience

Postać krem

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry delikatna, normalna

Wiek dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Właściwości bezzapachowy, produkt wegański / dla
wegan

Opis produktu
 

Certyfikowany Organiczny Krem nawilżający do twarzy i ciała, chroni i pielęgnuje najbardziej delikatną skórę.

Bezzapachowy, wegański, z organiczną oliwą z oliwek dla całej rodziny od 1. dnia życia*
Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego
* Włączając noworodki poza oddziałem neonatologii. 

Przyjazny dla skóry, przyjazny dla planety

Po kąpieli czas na pielęgnację!
Certyfikowany organiczny krem nawilża twarz i ciało, nie naruszając jednocześnie delikatnej skóry. Jego przyjemna konsystencja
umożliwia łatwy masaż, ponieważ szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu. Dzięki organicznej oliwie z oliwek, bogatej
w kwasy omega 6 i 9, chroni skórę przed codziennymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Nasza organiczna oliwa z oliwek pochodzi z gajów oliwnych w Nîmes.
Produkt zaprojektowany ekologicznie, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Tuba pochodzenia roślinnego wykonana z
trzciny cukrowej.

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu
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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 i muszą przejść ponad 450 pomiarów i testów.

100% rodziców uważa, że krem długotrwale nawilża skórę (1)
96% rodziców uważa, że pozostawia skórę miękką (1)

Skuteczność potwierdzona klinicznie.
(1) Badanie kliniczne przeprowadzone pod nadzorem dermatologa i pediatry na grupie dzieci, powyżej 3 tygodnia (samoocena).

Sposób użycia

Krok 1

Lekko naciśnij tubę.

Krok 2

Rozgrzej krem w dłoniach.

Krok 3

Nakładaj na twarz i ciało, koncentrując się na suchych obszarach.

Gdy tuba jest pusta, wyrzuć ją do domowych śmieci.

Najważniejsze składniki aktywne

Naszym sztandarowym składnikiem jest francuska ekologiczna oliwa z oliwek. Bogata w kwasy Omega 6 i 9, znana ze swoich
właściwości odżywczych, pochodzi ze zrównoważonych i odpowiedzialnych łańcuchów dostaw.

Pozostałe dwa kluczowe składniki tego kremu to:

Gliceryna pochodzenia naturalnego: nawilża i chroni skórę.
Organiczny aloes: zmiękcza i łagodzi skórę.

Organiczny certyfikowany krem nawilżający zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego. Pozostały 1% pozwala na uzyskanie
przyjemnej konsystencji i długotrwałą ochronę produktu.
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