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ANTHYLLIS BABY ECO BIO delikatny płyn do kąpieli i
szampon 2w1 len i proteiny ryżu 400 ml PIERPAOLI
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Eco-Dystrybutor

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaANTHYLLIS BABY ECO BIO delikatny płyn do kąpieli i szampon 2w1 len i proteiny ryżu 400 ml PIERPAOLIDelikatny płyn do
kąpieli i szampon 2 w 1, proteiny ryżu, ekstrakt z hibiskusa z upraw organicznych, 400 ml, Baby AnthyllisPierpaoli - Baby
AnthyllisDelikatna kąpiel i szampon 2 w 1, Baby Anthyllis, 400 ml. Nasz ulubiony i wspaniale pachnący płyn. Jego niezwykłe właściwości
powodują, że skóra dziecka jest zdrowa i nawilżona. Jest bardzo wydajny. Odpowiedni od pierwszych dnia życia.DziałanieDelikatna
kąpiel i szampon 2 w 1, 400 ml, Baby Anthyllis, Pierpaoli Charakterystyka płynu do kąpieli z wyciągiem z hibiskusa oraz proteinami ryżu z
biologicznych upraw: bezpieczny i delikatny szampon i płyn do kąpieli w jednym, kąpiel i szampon Baby Anthyllis jest produktem
certyfikowanym przez ICEA Numer 112 BC 033, produkt nie był testowany na zwierzętach Lav "Stop testom na zwierzętach" płyn do
kąpieli i mycia włosów przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji małego dziecka, już od pierwszych dni życia, kosmetyk został 
stworzony na bazie składników roślinnych, stworzony na bazie tensydów roślinnych otrzymanych z oliwy z oliwek, dzięki proteinom
ryżu oraz wyciągowi z hibiskusa płyn sprawia, że włosy się nie elektryzują, płyn Baby Anthyllis zawiera tylko naturalne środki
konserwujące lub identyczne z naturalnymi, produkt był testowany dermatologicznie na skórze wrażliwej, płyn i szampon Baby Anthyllis
stworzono, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia alergii, testowany na zawartość metali ciężkich takich jak nikiel, chrom czy kobalt
(zawartość poniżej 0,4 ppm), nie zawiera SLES i SLS, alkoholu etylowego, nie zawiera mydła, nie zawiera sztucznych barwników, o
fizjologicznym pH skóry dziecka. Sposób użyciaDo kąpieli:Wlać ok 1 łyżkę produkt (10 ml) bezpośrednio do wanny z ciepłą wodą (ok. 20
litrów).Mycie skóry głowy i włosów dziecka:Niewielką ilość produktu nałożyć na główkę dziecka, delikatnie wmasować i spłukać
wodą.SkładSkład wg INCI:  

Aqua, Sodium Myristoyl Sarcosinate, Disodium Cocoamphodiacetate, Lauryl Gluciside, Olivamidopropyl Bataine**, Oryza Sativa (Rice)
Extract*, Cocamidopropyl Batine, Sodium Oleoyl Isethionate**, Glycerin, Lactic Acid, Parfum (Fragrance), Hydrolyzed Rice Protein,
Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid.

* Z biologicznych upraw

**Roślinny Tensyd z Oliwy z Oliwek pochodzącej z biologicznych upraw
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Certyfikaty i informacje:  

 

Certyfikat ICEA: 

Instytut Certyfikacji Etyczny i Środowiskowy jest jedną z najważniejszych organizacji w sektorze ekologicznym we Włoszech i w
Europie, z ponad 13 tys. pracowników, 300 techników i 20 terytorialnych struktur operacyjnych we Włoszech i za granicą.

 

Celem ICEA jest promowania zrównoważonego i społecznie sprawiedliwego rozwoju 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 myjące zgodnie ze specyfikacją 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. 
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Kraj produkcji: Włochy. Najwyższa jakość kosmetyków włoskich. 

 

 

 

 

 

Data ważności: 12 miesięcy od otwarcia! 
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