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Mustela Maternite krem na rozstępy bez zapachu 2x150ml
 

Cena: 74,99 PLN

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, nawilżające, uelastyczniające,
ujędrniające, wygładzające

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

Laboratoires Expanscience

Postać krem

Problem rozstępy

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Stosowany regularnie, przez cały okres ciąży Krem na rozstępy, zapobiega i ogranicza pojawianie się rozstępów. Bez zapachu.

Nawilża i łagodzi uczucie swędzenia skóry. Koncentrat olejku z marakui - naszego kluczowego składnika aktywnego, pozwala kobietom
w ciąży wzmocnić jędrność skóry, utrzymując ją miękką i elastyczną.

Przyjazny dla skóry i środowiska

Ciąża to bardzo wymagający czas dla skóry. Dbaj o siebie i maluszka, a nasz Krem zadba o rozstępy.
Specjalnie opracowana formuła zapobiega pojawianiu się rozstępów przez cały okres ciąży. Trwale nawilża skórę, wzmacnia jej
elastyczność, a dla jeszcze większego komfortu - łagodzi uczucie ściągnięcia.
Jego formuła składa się w 97% z naturalnych składników, a butelka nadaje się do recyklingu.

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu

Wszystkie nasze produkty do pielęgnacji skóry kobiet w ciąży mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa matce i dziecku podczas
ciąży i karmienia piersią.

Przestrzegamy bardzo restrykcyjnych wytycznych w zakresie receptur. Niezależny ekspert toksykologiczny gwarantuje bezpieczeństwo
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naszych produktów.

98% kobiet jest zadowolonych: krem wzmacnia elastyczność skóry(1)
87% kobiet uważa, że ten krem zmniejsza widoczność rozstępów(1)

Skuteczność potwierdzona klinicznie.
(1) Test użytkowania przeprowadzony pod nadzorem dermatologa i ginekologa na 64 kobietach w ciąży po 3 miesiącach stosowania
(samoocena kobiet w ciąży).

Sposób użycia

Krem powinno stosować się rano i wieczorem od pierwszego miesiąca ciąży oraz po porodzie. Nie stanowi zagrożenia podczas
karmieniem piersią.

Krok 1:

Lekko naciśnij tubkę i zbierz niewielką ilość w dłoniach.

Krok 2:

Rozprowadź na brzuch, uda, pośladki i piersi (przestrzegając zasad higieny piersi), lecz nie na bliznę po cesarskim cięciu.

Krok 3:

Ubierz się bez obaw, krem nie jest tłusty i nie skleja się.

Najważniejsze składniki aktywne

Nasz flagowy składnik z gamy dla kobiet w ciąży - koncentrat olejku z marakui, opatentowany składnik aktywny pochodzenia
naturalnego, został specjalnie dobrany, aby poprawić elastyczność i zachować jędrność skóry kobiet w ciąży. Pochodzi ze
zrównoważonych i odpowiedzialnych łańcuchów dostaw.

Koncentrat olejku z marakui łączymy z:

Olejem z awokado (opatentowany składnik aktywny pochodzenia naturalnego) - bogatym w niezbędne, nienasycone kwasy
tłuszczowe, który pomaga przywrócić i utrzymać osłabiony w ciąży film hydrolipidowy.
Peptydami z awokado (opatentowany składnik aktywny pochodzenia naturalnego), które wzmacniają film hydrolipidowy,
nawilżają i koją skórę.
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