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Mustela Bio woda micelarna 400ml
 

Cena: 45,46 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, oczyszczające

Miejsce
stosowania

ciało, pośladki, twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Laboratoires Expanscience

Postać woda micelarna

Przeznaczenie oczyszczanie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry dojrzała, normalna

Wiek dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Właściwości bezzapachowy, produkt wegański / dla
wegan

Opis produktu
 

Certyfikowana Organiczna Woda micelarna delikatnie oczyszcza twarz, ciało i okolice pieluszkowe. Nie wymaga spłukiwania. Dla całej
rodziny od 1. dnia życia*. Doskonała także do usuwania makijażu, w tym z okolicy oczu.
Bezzapachowa, wegańska formuła, zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego.
* Włączając noworodki poza oddziałem neonatologii. 

Przyjazny dla skóry, przyjazny dla planety

Twarz, ciało i okolice pieluszkowe: Certyfikowana Organiczna Woda micelarna to niezbędny produkt w Twojej łazience. Zawiera
organiczną oliwę z oliwek i organiczny aloes, delikatnie oczyszcza i usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Skóra jest nawilżona i
miękka. Nie pozostawia tłustego filmu na skórze.
To nie wszystko: mamy mogą go również używać do usuwania makijażu.
Produkt został zaprojektowany w sposób ekologiczny, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko, a jego butelka wykonana
z trzciny cukrowej nadaje się do recyklingu.

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 i muszą przejść ponad 450 pomiarów i testów.
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100% rodziców uważa, że skóra jest delikatnie oczyszczona (1)
96% rodziców stwierdza, że zanieczyszczenia ze skóry twarzy i ciała są usunięte (1)

Skuteczność potwierdzona klinicznie.
(1) Badanie kliniczne przeprowadzone pod nadzorem dermatologa i pediatry na grupie 32 dzieci, powyżej 3 tygodni (samoocena).

Sposób użycia

Praktyczny format pompki pozwala dostosować aplikację odpowiedniej ilości produktu.

Krok 1

Naciśnij pompkę i nanieś wodę na wacik.

Krok 2

Oczyść wybrany obszar. Nie wymaga spłukiwania.

Krok 3

Delikatnie osusz, szczególnie zwracając uwagę na fałdy skóry i pośladki.

Czy butelka jest pusta?

Wrzuć ją do kosza na śmieci *, aby umożliwić recykling.

* Według kryteriów sortowania we Francji

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.

Połączona z organicznym aloesem, który łagodzi skórę.

Woda micelarna bez spłukiwania z certyfikatem organicznym zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego. Pozostały 1% pozwala
na uzyskanie przyjemnej konsystencji i długotrwałą ochronę produktu.
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