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AZETA BIO ORGANICZNA SKROBIA RYŻOWA do kąpieli
emolient dla niemowląt 100 g
 

Cena: 32,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Azeta Bio

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaOrganiczna skrobia ryżowa to naturalny emolient do kąpieli dla niemowląt i dzieci a także delikatna pielęgnacja pupy
niemowlaka. Dodawana do wanienki z wodą doskonale odżywia i nawilża wrażliwą skórę. Łagodzi podrażnienia i zaczerwienia. Działa na
skórę kojąco i zmiękczająco, tworząc jednocześnie skuteczną barierę przed bakteriami.Skrobia ryżowa Azeta Bio dodana do kąpieli jest
skuteczną formą pielęgnacji delikatnej skóry dziecka i dlatego idealnie sprawdza się jako pierwsze kosmetyki dla noworodka. Posiada
działanie przeciwzapalne, reguluje wytwarzanie sebum i zapobiega powstawaniu potówek u niemowląt.Używana jako puder do pupy,
skutecznie chroni miejsca narażone na odpieluchowe odparzenia skóry. Naturalna zasypka dla niemowląt absorbuje wilgoć i pot pod
pieluszką i nie zatyka porów dzięki czemu skóra swobodnie oddycha.Skrobia organiczna Azeta Bio zawiera 96% naturalnej skrobi,
pozyskanej z rośliny Oryza sativa – ryżu siewnego.Zalety produktu:95% składników pochodzenia organicznegoskładniki pochodzące z
kontrolowanych upraw ekologicznychbezpieczny dla środowiska skład oraz opakowania pochodzące z surowców odnawialnych i
materiałów z recyclingubez składników pochodzenia zwierzęcego - 100 % Vegan friendlybezpieczny dla osób uczulonych na
glutenposiada certyfikat Bio Eco Cosmesi AIAB, który nie dopuszcza do produkcji kosmetyków takich substancji, jak: parabeny, SLES,
SLS, PEG, EDTA, sztuczne barwniki, mydło alkaliczne, syntetyczne zapachy i składniki chemiczne, DEA, MEA, TEA, silikon,
polyquaternium, fenoksyetanol oraz pochodne ropy naftowejbez substancji z roślin modyfikowanych genetycznietestowany
dermatologicznieprzeznaczony do użytku zewnętrznegoprodukt zgodny z rozporządzeniem UE (WE 1223/2009), wpisany do rejestru
CPNP pod numerem: 1892491wyprodukowany we Włoszech.DziałanieDziałanie na podstawie składników aktywnych:Oryza Sativa
Starch – skrobia z ryżu siewnego, nadaje skórze gładkość i miękkość. Ma doskonałe właściwości kojąco-łagodzące, odżywcze i
wspomagające nawilżenie skóryPrunus Amygdalus Dulcis Oil – olej ze słodkich migdałów, zalecany do pielęgnacji każdego rodzaju
skóry, zwłaszcza dziecięcej i alergicznej, podrażnionej, suchej i atopowej. Natłuszcza, odżywia, regeneruje, wygładza i chroni. Wzmacnia
płaszcz lipidowy skóryJuniperus Communis Fruit Extract - ekstrakt z owoców jałowca pospolitego, reguluje wytwarzanie sebum,
ogranicza przetłuszczanie, tonizujeHypericum Perforatum Extract – wyciąg z dziurawca, wykazuje działanie przeciwzapalne, tonizujące,
ściągające, kojące, gojące i ochronneMelissa Officinalis Leaf Extract – wyciąg z melisy lekarskiej. Działa przeciwzapalnie i
antyseptycznie. Koi i odpręża, łagodzi podrażnieniaRosmarinus Officinalis Leaf Extract – wyciąg z rozmarynu, wykazuje działanie
przeciwzapalne, antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Łagodzi objawy alergii oraz wzmacnia skórę przed promieniowaniem UV. Jest silnym
antyutleniaczem, przyspiesza procesy regeneracyjne, gojenie a także oczyszcza i daje uczucie świeżościAesculus Hippocastanum Seed
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Extract - ekstrakt z kasztanowca zwyczajnego ma działanie przeciwłojotokoweHelianthus Annuus Seed Oil – olej z nasion słonecznika
pełni funkcję odżywcząSposób użyciaDodawać do kąpieli jedną lub kilka łyżek proszku. Używając jako zasypki do pupy stosować
każdorazowo przed zmianą pieluszki.SkładOryza Sativa Starch (rice starch)*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil (Sweet Almond oil)*, Menthol
(Essential peppermint oil), Parfum, Linalool (Mint, cinnamon and citrus fruit plants), Citral (Lemon essential oil), Coumarin (Officinal
plant), Citronellol (Officinal plant), Geraniol (Rose oil), D-limonene (Lemon and orange peel), Eugenol, Helianthus Annuus Seed Oil
(Sunflowers seeds oil), Juniperus Communis Fruit Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract (Hippocastanum Seed Extract),
Hypericum Perforatum Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract (officinal plant), Rosmarinus Officinalis Extract (officinal plant),
Tocopherol (Hemp Oil)** biological
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