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Mustela My Baby Bag pierwsza pielęgnacja maluszka
(ZESTAW)
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające, ochronne,
oczyszczające, regenerujące

Miejsce
stosowania

ciało, pośladki, twarz, szyja, włosy, skóra
głowy

Podmiot
odpowiedzialny

Laboratoires Expanscience

Postać chusteczki, krem, żel

Przeznaczenie mycie, oczyszczanie, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry delikatna, normalna, podrażniona, wrażliwa

Wiek dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

Zestaw zawiera:

Mustela Bebe-Enfant delikatny żel do mycia 200ml
Mustela Bebe-Enfant Hydra Bébé krem do twarzy 40ml
Mustela Bebe-Enfant krem do przewijania 1>2>3 50ml
Mustela Bebe-Enfant chusteczki oczyszczające x25 sztuk

Mustela Bebe-Enfant delikatny żel do mycia 200ml

WŁAŚCIWOŚCI:

Delikatny żel do mycia zawiera Avocado Perseose®, opatentowany składnik aktywny pochodzenia naturalnego, który wzmacnia barierę
hydrolipidową skóry, utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia i chroni bogactwo komórek macierzystych naskórka podczas każdej
kąpieli.

Skutecznie oczyszcza chroniąc jednocześnie delikatną skórę ciała i głowy noworodka¹, niemowlęcia i dziecka.
Działa łagodząco i kompensuje wysuszające działanie wody.
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Nie szczypie w oczy.
Pozostawia na skórze wyjątkowy zapach.
Dostępny w butelce z pompką o dużej pojemności!

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

Łagodnie oczyszcza skórę i myje włosy: 100% satysfakcji².
Skutecznie łagodzi i koi: 98% satysfakcji².

SPOSÓB UŻYCIA

Nabierz na dłoń niewielką ilość Delikatnego żelu, umyj ciało i włosy dziecka doprowadzając do wytworzenia piany, a następnie spłucz.

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.

SKŁAD

Delikatny żel do mycia zawiera Avocado Perseose®, opatentowany składnik aktywny pochodzenia naturalnego, który wzmacnia barierę
hydrolipidową skóry, utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia i chroni bogactwo komórek macierzystych naskórka podczas każdej
kąpieli.

¹ włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii
² Badanie kliniczne przeprowadzone pod kontrolą dermatologów i pediatrów na grupie 59 dzieci, w tym niemowląt poniżej trzeciego miesiąca
życia, w okresie 3 tygodni (samoocena).

Mustela Bebe-Enfant Hydra Bébé krem do twarzy 40ml

WŁAŚCIWOŚCI:

Nawilżający krem do twarzy dla dzieci i niemowląt, przeznaczony do codziennego stosowania od pierwszych dni życia¹.

Natychmiastowo i długotrwale nawilża.
Wzmacnia barierę skórną i nadaje skórze jedwabistość, gładkość i miękkość.
Chroni bogactwo komórkowe skóry noworodka¹, niemowlęcia i dziecka.
Płynna i kremowa konsystencja, idealna do pielęgnacji twarzy.
Pozostawia na skórze wyjątkowy zapach.

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

Znacząca poprawa nawilżenia²:

Poprawa nawilżenia po 30 minutach: +56%
Poprawa nawilżenia po 8 godzinach: +36% → Natychmiastowe i trwałe nawilżenie

Nawilża skórę już po pierwszym użyciu: 97% satysfakcji (3)

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładaj krem nawilżający do twarzy dla niemowląt i dzieci rano i wieczorem.
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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

¹ Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii.
² Badanie biometrologiczne przeprowadzone na grupie 10 kobiet (3) Test użytkowania przeprowadzony pod kontrolą dermatologów i pediatrów
na grupie 37 dzieci, w tym niemowląt poniżej trzeciego miesiąca życia, w okresie 3 tygodni (samoocena).

Mustela Bebe-Enfant krem do przewijania 1>2>3 50ml

WŁAŚCIWOŚCI

Kompleksowa pielęgnacja okolicy pieluszkowej do codziennego stosowania:

ZAPOBIEGA podrażnieniom i zaczerwienieniom przy każdej zmianie pieluszki
KOI od pierwszej aplikacji
REGENERUJE podrażnioną skórę

WŁAŚCIWOŚCI

NIEZRÓWNANA SKUTECZNOŚĆ

Nowy Krem do przewijania 1>2>3 z linii Mustela Bébé został przygotowany specjalnie do zwalczania czynników powodujących
podrażnienia i zaczerwienienia u źródeł ich powstawania. Unikalna kombinacja opatentowanych składników aktywnych
pochodzenia naturalnego gwarantuje jego potrójną skuteczność.

GWARANCJA WYSOKIEJ TOLERANCJI OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA

Nowy Krem do przewijania 1>2>3 został klinicznie przetestowany w warunkach ekstremalnych, dzięki czemu bezpiecznie można
używać go codziennie. 98% składników pochodzenia naturalnego, brak substancji zapachowych i konserwantów gwarantują
wysoką tolerancję od pierwszych dni życia¹.

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

Każda zmiana pieluszki pozostaje przyjemnością. Nowy Krem do przewijania 1>2>3 od Mustela nakłada i zmywa się z łatwością.
Dostępne opakowania to: tuba 50 ml, którą z łatwością zabierzesz ze sobą lub większe pojemności tuba 100 ml i 150 ml do
przewijania w domu.

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

100% pediatrów i dermatologów potwierdza działanie zapobiegawcze produktu²
Redukcja podrażnień i zaczerwienień w ponad 80% przypadków od 1. dnia stosowania³
Ograniczenie ryzyka nawrotów odparzeń o 80%⁴

SPOSÓB UŻYCIA

Od pierwszych dni życia¹, przy każdej zmianie pieluszki nakładaj gruba warstwę kremu na czystą i suchą skórę pośladków dziecka. W
przypadku sączących i utrzymujących się zmian skórnych, skonsultuj się z lekarzem.

BEZPIECZEŃSTWO

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
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

¹ Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii.Badanie kliniczne przeprowadzone w grupie² 60 dzieci (ocena kliniczna) – (2) 60 dzieci (test
samooceny) – ⁴ Ocena nawrotów na podstawie badań ² i ³. RECEPTURA DOCENIONA PRZEZ MAMY Łatwo sie nakłada: 98% Zabezpiecza skórę
pomiędzy zmianami pieluszki: 95% Łatwo się zmywa: 92% Przyjemnie pachnie: 93% Badanie kliniczne przeprowadzone pod kontrolą
dermatologów i pediatrów w grupie 120 dzieci w okresie 4 tygodni.

Mustela Bebe-Enfant chusteczki oczyszczające x25 sztuk

WŁAŚCIWOŚCI

Chusteczki oczyszczające dla niemowląt i dzieci, mocno nawilżane, delikatnie perfumowane i ultra miękkie, przeznaczone do
oczyszczania okolicy pieluszkowej, twarzy, rączek już od pierwszych dni życia¹.

Delikatnie oczyszczają skórę i pozostawiają przyjemne uczucie świeżości.
Pozostawiają skórę noworodka¹, niemowlęcia i dziecka miękką i nawilżoną.
Miękkie i delikatne. Chusteczki dla niemowląt i dzieci Mustela pozostawiają na skórze wyjątkowy zapach.
Pozwalają na szybkie oczyszczenie twarzy, bez konieczności spłukiwania. Idealne w podróży.

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

Łagodnie oczyszczają delikatną skórę niemowlęcia: 98% satysfakcji².
Po użyciu skóra pozostaje gładka: 97% satysfakcji².

SPOSÓB UŻYCIA

Wyjmij chusteczkę Mustela i delikatnie oczyść nią twarz dziecka. Po użyciu dobrze zamknij opakowanie. Nie wyrzucaj chusteczki do
toalety.

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

¹ Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii.
² Test użytkowania przeprowadzony pod kontrolą dermatologów i pediatrów na grupie 59 dzieci, w tym niemowląt poniżej trzeciego miesiąca
życia, w okresie 3 tygodni (samoocena).
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