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+48 577 540 544

MUSTELA BEBE odżywczy żel do mycia z cold cream 300 ml
[Data ważności: 30.09.2020]
Cena: 24,99 PLN
Opis słownikowy
Producent

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
Mustela Bebe Odżywczy żel do mycia z Cold Cream
Żel do mycia z Cold Cream zmienił nazwę na Odżywczy żel do mycia z Cold Cream. Odżywczy żel do mycia z Cold Cream dla niemowląt i
dzieci, do włosów i ciała, jest idealny do codziennej pielęgnacji już od pierwszych dni życia (1)
Składniki/Substancje aktywne:
• Chroniony patentem kompleks odżywczy:
Avocado Perseose, chroniony patentem naturalny składnik aktywny: wzmacnia barierę skórną, nawilża i chroni bogactwo komórkowe
skóry
Ceramidy i Cold cream: pomagają w odbudowie i ochronie warstwy hydrolipidowej skóry
• Łagodne substancje powierzchniowo czynne: delikatnie oczyszczają i nie wysuszają skóry ciała i głowy
• Bez dodatku mydła
Formuła biodegradowalna (3)
92% składników pochodzenia naturalnego*
(3) OECD 302B
SKŁAD: AQUA /WATER/EAU, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM MYRETH SULFATE, COCO-GLUCOSIDE, PEG-3
DISTEARATE, PEG-150 DISTEARATE, GLYCERYL CAPRYLATE, GLYCOL DISTEARATE, PARFUM (FRAGRANCE), POLYQUATERNIUM-10,
CERA ALBA/BEESWAX/CIRE D’ABEILLE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID,
CERAMIDE NP, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT.
Sposób użycia:
Nabierz w dłoń niewielką ilość Odżywczego żelu do mycia z Cold cream, umyj ciało i włosy noworodka (1), niemowlęcia lub dziecka,
doprowadzając do wytworzenia piany. Spłucz.
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PRZYJEMNOŚĆ STOSOWANIA
• Gęsta i kremowa konsystencja, szczególnie dopasowana do potrzeb suchej skóry.
• Pozostawia na skórze wyjątkowy zapach.
• Łatwo się spłukuje.
• Dostępny w butelce z pompką.
Przeznaczenie:
• Skutecznie i delikatnie oczyszcza suchą skórę.
• Odżywia i kompensuje wysuszające działanie wody.
• Nie szczypie w oczy.
Bezpieczeństwo gwarantowane od pierwszych dni życia:
Przetestowany pod kontrolą dermatologów i pediatrów.
Wysoka tolerancja dla wrażliwej skóry i oczu.
Hipoalergiczny – formuła opracowana w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych.
0% parabenów, ftalanów, fenoksyetanolu*
(1) Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii.
Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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