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ANTHYLLIS BABY ECO BIO chusteczki do pielęgnacji skóry
dziecka 3w1 60 sztuk PIERPAOLI
 

Cena: 15,19 PLN

Opis słownikowy

Producent Eco-Dystrybutor

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaANTHYLLIS BABY ECO BIO chusteczki do pielęgnacji skóry dziecka 3w1 60 sztuk PIERPAOLI3w1 REGENERACJA,
NAWILŻENIE i OCZYSZCZENIEDziałanieDzięki obecności rumianku, nagietka i gliceryny z rolnictwa ekologicznego posiadają bardzo
ważne właściwości nawilżające, kojące i regenerujące. Zawarte emolienty doskonale nawilżają skórę dziecka.Oprócz tego, że są
ekologiczne i bezpieczne dla skóry naszego dziecka to niezwykle pięknie pachną dzięki użytej kompozycji naturalnych olejków
eterycznych. Idealne dla dzieci z alergią i atopowym zapaleniem skóry.Dzięki obecności rumianku, nagietka i gliceryny z rolnictwa
ekologicznego posiadają bardzo ważne właściwości nawilżające, kojące i regenerujące. Zawarte emolienty doskonale nawilżają skórę
dziecka.Nawilżane chusteczki do czyszczenia skóry niemowląt i dzieci - idealne do skóry wrażliwejDzięki obecności rumianku, nagietka i
gliceryny z rolnictwa ekologicznego posiadają bardzo ważne właściwości nawilżające, kojące i regenerujące. Zawarte emolienty
doskonale nawilżają skórę dziecka.Oprócz tego, że są ekologiczne i bezpieczne dla skóry naszego dziecka to niezwykle pięknie i
delikatnie pachną dzięki użytej kompozycji naturalnych olejków eterycznych. Opakowanie zawiera 60 chusteczek. Idealne dla dzieci z
alergią i atopowym zapaleniem skóry.Delikatny zapach uczy dziecko przyjemnego skojarzenia z przebierniem i opieką. W trudnych
chwila powoduje uspokojenie.To bardzo ważne, bo w pierwszych dniach życia dziecka lub gdy warunki atmosferyczne się zmieniają lub
gdy dziecko zaczyna ząbkować pojawiają się problemy ze skórą na pupie. Często zmiana chusteczek na ekologiczne rozwiązuję ten
problem. Wielu rodziców skorzystało już z chusteczek firmy Pierpaolii - Baby Anthillis i doceniło ich niezwykłe właściwości oraz jakość
wykonania.Więcej o "wycierakach" Baby Anthillis:Produkt wykonany jest z miękkiej naturalnej wiskozy, ulegającej biodegradacji. Nadają
się do kompostowania.Chusteczki służy do zmiany pieluchy i ogólnej pielęgnacji dziecka (dłonie, twarz itp.).Testowany dermatologicznie
na skórze wrażliwej.Zapach naturalnego pochodzenia, bez alergenów.Nie zawiera SLES SLS, PEG, parabeny, alkohol etylowy,
fenoksyetanolu.CertyfikatyProdukt certyfikowany przez ICEA - Kosmetyki naturalne - Certyfikat produktu nr CN IT 008 001Produkt jest
zgodny z międzynarodową normą " Przystanek badań na zwierzętach "- gwarantowane przez LAVWięcej o całej linii produktów Pierpaoli
Baby Anthillis:  Testowany dermatologicznie na skórze wrażliwej Badane na zawartość niklu, chromu i kobaltu (o wartości mniejszej niż
0,4 ppm) Zapachy wykonane z naturalnych olejków eterycznych, bez alergenów! Konserwanty z fizyczną lub identyczne z naturalnymi
Brak składników pochodzenia zwierzęcego oraz pochodnych Odpowiednie dla wegan Nie zawiera SLS i SLES, PEG, mydeł alkalicznych,
syntetycznych substancji zapachowych, parabenów, alkoholu, parafiny, silikonów, barwników, fenoksyetanolu Można ich używać
od  pierwszego dnia życia dziecka.  Certyfikaty i informacje:  

 

Certyfikat ICEA: 

Instytut Certyfikacji Etyczny i Środowiskowy,jest jedną z najważniejszych organizacji w sektorze we Włoszech i w Europie, z ponad13
tys pracowników,300 techników i 20 terytorialnych struktur operacyjnych we Włoszech i za granicą.
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Celem ICEA jest promowania zrównoważonego i społecznie sprawiedliwego rozwoju wieranie rolnictwa ekologicznego.

Pierpaoli została certyfikowana przez ICEA  w 3 najważniejszych obszarach:

1) Obszar produktów kosmetycznych - zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją ECO COSMETICS BIO

2) Obszar produktów czystości - zgodnie ze specyfikacją ECO BIO DETERGENT

3) Produkty do myjące zgodnie discipliane czystość czysty ECO

Kosmetyki z certyfikatem ICEA umożliwiają klientom wybór bezpiecznych, zdrowych, naturalnych produktów, przyjaznych dla
środowiska. Mają one jasne, określone zasady:

- kosmetyki nie są testowane na zwierzętach

- firmy nie mogą używać substancji z roślin modyfikowanych genetycznie

- zabrania się, żeby kosmetyki z certyfikatem ICEA promieniowały jonizująco

- stosuje się, gdy tylko to możliwe certyfikowane ekologicznie składniki

- kosmetyki nie zawierają szkodliwych substancji, syntetycznych składników chemicznych, parabenów, pochodnych ropy naftowej
itp.

 

 

Produkt nie testowany na zwierzętach. Posiada stosowny certyfikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak składników pochodzenia zwierzęcego oraz pochodnych. Odpowiednie dla wegan.
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Kraj produkcji: Włochy. Najwyższa jakość kosmetyków włoskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób użyciaChoć to oczywiste warto zauważyć, że opakowanie poza tym, że nie jest śliskie, ale delikatnie matowe nie różni się
niczym od opakowań innych chusteczek. Jest zatem przyjemniejsze w dotyku, np. gdy je wyciągamy z torebki, jego faktura pozwoli nam
je szybko odnaleźć. Aby ich użyć wystarczy podnieść etykietę, wyciągnąć ręcznik/chusteczkę i używać go do czyszczenia skóry dziecka.
Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie z plastikowym klipsem. Tylko do użytku zewnętrznego. Po użyciu wyrzucić do pojemnika na
odpady organiczne.SkładAqua (Water), Malva Sylvestris (Mallow) Leaf Water*, Coco-Glucoside, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate,
Parfum (Fragrance), Olus Oil (Vegetable Oil), Potassium Sorbate, Citric Acid, Glycerin*, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2,
Dipolyhydroxhystearate, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Helianthus Annuus
Seed Oil*, Dehydroacetic Acid, Glyceryl Oleate, Sodium Phytate, Tocopherol*z upraw ekologicznych zapach pochodzenia naturalnego,
wolne od alergenów.
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