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Mustela Bio żel do mycia ciała i włosów 2w1 400ml
 

Cena: 50,65 PLN

Opis słownikowy

Działanie oczyszczające

Miejsce
stosowania

ciało, włosy, skóra głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Laboratoires Expanscience

Postać żel

Przeznaczenie mycie

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry delikatna, normalna

Typ włosów delikatne, normalne

Wiek dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Właściwości bezzapachowy, produkt wegański / dla
wegan

Opis produktu
 

Organiczny Żel do mycia ciała i włosów z certyfikatem ekologicznym dla całej rodziny od 1. dnia życia*.

Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego w tym organiczną oliwę z oliwek. Delikatnie oczyszcza i kompensuje wysuszające
działanie twardej wody. Bez substancji zapachowych. Formuła wegańska.
* Włączając noworodki poza oddziałem neonatologii. 

Przyjazny dla skóry, przyjazny dla planety

Czas na kąpiel! Żel do mycia ciała i włosów 2w1, z certyfikatem ekologicznym oraz z organiczną oliwą z oliwek, idealny, aby
cieszyć się wspólnymi chwilami z dzieckiem. Skutecznie oczyszcza, nie naruszając płaszcza hydrolipidowego i delikatnej skóry
głowy dziecka. Twarda woda nie będzie przeszkodą, ponieważ kompensuje jej wysuszające działanie.
Rezultat: czysta i miękka skóra.
Formuła Żelu myjącego jest wegańska i w pełni biodegradowalna. Jego butelka pochodzenia roślinnego wykonana z trzciny
cukrowej nadaje się do recyklingu.

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.

96% rodziców uważa, że po użyciu skóra dziecka jest miękka i czysta (1)

Skuteczność potwierdzona klinicznie.
(1) Badanie kliniczne przeprowadzone pod kontrolą dermatologiczną i pediatryczną w grupie 30 dzieci przez 3 tygodnie (samoocena).

Sposób użycia

Praktyczny format pompki pozwala nie zmarnować ani jednej kropli produktu.

Krok 1

Naciśnij pompkę 2 do 4 razy i nanieś na dłoń.

Krok 2

Delikatnie umyj wcześniej zmoczone włosy i ciało.

Krok 3

Dokładnie spłucz.

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, pochodząca ze zrównoważonych i odpowiedzialnych łańcuchów dostaw.

Połączyliśmy ją z:

organicznym aloesem, który łagodzi skórę
gliceryną naturalnego pochodzenia, która nawilża i chroni skórę

Certyfikowany organiczny żel do mycia zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. Pozostałe 3% pozwala na uzyskanie
przyjemnej konsystencji i długotrwałą ochronę produktu.
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