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ANTHYLLIS BABY ECO BIO pasta do zębów dla dzieci bez
fluoru od pierwszego ząbka truskawkowa 75 ml
 

Cena: 17,55 PLN

Opis słownikowy

Producent Eco-Dystrybutor

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaANTHYLLIS BABY ECO BIO pasta do zębów dla dzieci bez fluoru od pierwszego ząbka truskawkowa 75 mlz aloesem i
organiczną malwą.Pasta do zębów dla dzieci Pierpaoli jest bezpieczna dla dzieci, posiada stosowne certyfikaty, NIE ZAWIERA
FLUORU.DziałanieWspaniała pasta do zębów dla maluszków od pierwszego ząbka. Stworzona w celu dbania o najlepszą higienę oraz
łagodzenia objawów związanych z wychodzeniem ząbków. Pasta dzięki niskiej ścieralności jest idealna dla pielęgnacji zębów mlecznych
dzieci już poniżej pierwszego roku życia.Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i utrzymuje zdrową jamę ustną. Ma kojące i
uspakajające właściwości dzięki zawartości aloesu i wyciągu z organicznej malwy. To ważne, gdy pojawiają się na świecie kolejne małe
ząbki, aby miejsca powstawania mleczaków były odpowiednio łagodzone i przygotowywane. Jest bardzo smaczna i daje przyjemny
oddech. Gwarantuje optymalną higienę jamy ustnej. z aloesem i organiczną malwą testowana dermatologicznie na skórze wrażliwej
wolna od SLES, SLS i penoksyetanolu testowana na zawartość niklu, chromu i kobaltuSposób użycianiewielką ilość pasty do zębów
nanieść na miękką szczoteczkę do zębów i 1x dziennie myć zęby. Od 2 roku życia używać 2 razy dziennie.SkładSorbitol, Aqua (Water),
Aloe Barbadiensis Laef Juice*, Silica, Xylitol, Xantham Gum, Glycerin, Sodium Dehydroacetate, Potassium Sorbate, Malva Sylvestris
(Mallow) Leaf Extract*, Sodium Lauroyl Glutamate, Aroma (Flavor).* Z upraw ekologicznych z naturalnych składnikówWięcej 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 naturalne 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 

 

Certyfikaty i informacje:  

 

Certyfikat ICEA: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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