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Mustela Maternite olejek przeciw rozstępom 105ml
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, uelastyczniające

Miejsce
stosowania

biust, ciało

Podmiot
odpowiedzialny

Laboratoires Expanscience

Postać olejek

Problem rozstępy

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, zwiotczała

Właściwości bezzapachowy

Opis produktu
 

WŁAŚCIWOŚCI
Olejek na rozstępy Mustela®Maternité nawilża i poprawia elastyczność skóry podczas ciąży. Certyfikowany ekologicznie i wykonany w
100% ze składników naturalnego pochodzenia, pomaga zapobiegać powstawaniu rozstępów i łagodzi uczucie napięcia.

Olejek na rozstępy certyfikowany BIO, specjalnie opracowany, aby zapobiegać pojawianiu się rozstępów podczas ciąży i po porodzie:

Zapewnia długotrwałe nawilżenie
Poprawia elastyczność skóry
Łagodzi uczucie napięcia

Skuteczność przebadana klinicznie przez 60 kobiet w ciąży.

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

Olejek na rozstępy dzięki unikalnej formule:

Poprawia elastyczność skóry na brzuchu: + 18% (1a).
Zachowuje elastyczność skóry podczas ciąży: 76% (1b).
Pomaga przeciwdziałać rozciąganiu skóry podczas ciąży: 86% (1b).
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Sprzyja zapobieganiu rozstępom: 86% (1c).

Test użycia pod kontrolą dermatologiczną u 30 kobiet w ciąży i 30 kobiet po porodzie (1a. Egzaminatorzy, 1b. Samoocena 30 kobiet w
ciąży i
1c. samoocena 60 kobiet).

SPOSÓB UŻYCIA

Stosuj Olejek na brzuch, biodra, uda i piersi, rano i wieczorem. Nie stosować na piersi podczas karmienia piersią i na świeżą
bliznę po cesarskim cięciu. Po nałożeniu można szybko się ubrać.

Przyjemność stosowania:

Bogata konsystencja łatwo rozprowadza się na skórze, dzięki czemu Olejek na rozstępy jest idealny do masażu. Skóra jest
miękka, elastyczna i satynowa w dotyku.

BEZPIECZEŃSTWO

Mustela dba przede wszystkim o bezpieczeństwo, ponieważ wiemy, że nie ma nic cenniejszego niż Twoje dziecko. Aby zapewnić
bezpieczeństwo naszych receptur, wszystkie produkty Mustela są opracowywane we współpracy z pracownikami służby zdrowia, w
oparciu o badania naukowe, są hipoalergiczne i wolne od parabenów, fenoksyetanolu

Bezpieczny dla mamy i dziecka:

Przebadany dermatologicznie.
Stworzony ze składników opracowanych na potrzeby skóry w ciąży i podczas karmienia piersią.

SKŁADNIKI

Specjalnie opracowany w celu zapobiegania powstawaniu rozstępów w czasie ciąży i po porodzie Olejek na rozstępy zapewnia
długotrwałe nawilżenie skóry, poprawia jej elastyczność i łagodzi uczucie napięcia, dzięki unikalnej formule zawierającej tylko 4 składniki,
wszystkie pochodzenia naturalnego :

Olej z awokado, opatentowany składnik naturalnego pochodzenia: ten czysty i bogaty w niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe olej pomaga przywrócić i utrzymać barierę hydrolipidową skóry zaburzoną podczas ciąży.
Koncentrat oleju Marakuja, opatentowany naturalny składnik: poprawia elastyczność i zachowuje delikatność skóry.
Organiczny olej słonecznikowy: bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, nawilża skórę.
Witamina E: jest naturalnym przeciwutleniaczem stabilizującym formułę.
Bez zapachu.
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