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AZETA BIO ORGANICZNY SZAMPON z inchi i płyn do mycia
ciała 2W1 dla dzieci 200 ml
 

Cena: 43,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Azeta Bio

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaOrganiczny płyn do mycia ciała i szampon do włosów z aloesem dla dzieci na bazie olejku INCA INCHI.Organiczny szampon z
Inca Inchi i płyn do mycia ciała 2w1 to naturalny szampon i płyn do kąpieli od 1. dni życia.Prosty skład sprawia, że płyn jest idealny do
codziennej pielęgnacji wrażliwej i podatnej na podrażnienia skóry. Specjalnie skomponowana formuła zapewnia włosom i skórze
odpowiednie nawilżenie, sprawiając, że jest to również idealny płyn do kąpieli dla niemowląt.Doskonale odżywia skórę i włosy oraz chroni
przed wysuszeniem.Wysoka zawartość kwasów Omega 3 (48%), 6 (36%) i 9 (16%), witamina A oraz E sprawiają, że olejek INCA INCHI
jest najlepszym, naturalnym składnikiem w kosmetyce i pielęgnacji bardzo wymagającej skóry.Płyn delikatnie myje i przyjemnie pachnie.
Pozostawia skórę miękką i właściwie odżywioną, jednocześnie chroniąc jej naturalne PH.DziałanieDziałanie składników
aktywnych:olejek z nasion Inca Inchi (inaczej Sacha Inchi lub Plukenetia Volubilis Linneo) – roślina Inca Inchi nazywana jest skarbem
Inków i od tysięcy lat uprawiana jest przez rdzenną ludność wiejską zamieszkującą puszczę amazońską. Z uwagi na bogactwo kwasów:
Omega 3 (ok. 48%), Omega 6 (ok. 36%) i Omega 9 (ok.16%) olejek z Inca Inchi gwarantuje ochronę tkanek skóry, zapobiega ich starzeniu
się, nadaje skórze elastyczność i prawidłowe nawodnienie. Badania wykazały jego zbawienny wpływ na suchą skórę czy zniszczone
włosy. Kwasy tłuszczowe Omega-3 są naturalnym przeciwutleniaczem i antyoksydantem.Urea – mocznik - substancja nawilżająca,
mająca zdolność przenikania przez warstwę rogową naskórka. Działa keratoplastycznie (zmiękcza warstwę rogową). Mocznik
stosowany jest również w balsamach do pielęgnacji skóry suchej, przesuszonej.Lactic acid – kwas mlekowy - substancja nawilżająca
(10% kwasu mlekowego nawilża porównywalnie do 10% gliceryny). Ma zdolność przenikania przez warstwę rogową naskórka. Działa
keratoplastycznie (zmiękcza warstwę rogową). Stosuje się go również w balsamach do pielęgnacji skóry suchej, przesuszonej. Zwiększa
skuteczności działania innych preparatów kosmetycznych - skóra przygotowana kwasami lepiej absorbuje składniki aktywne zawarte w
produkcie. Działa antybakteryjnie, pomocny w przypadku rogowacenia, łuszczenia i przesuszenia skóry.Sposób użyciaStosować
podczas kąpieli jako szampon do włosów lub żel do mycia ciała. Niewielką ilość płynu nanieść na dłoń, delikatnymi ruchami
rozprowadzić na mokrych włosach lub ciele dziecka i masować do uzyskania piany. Obficie spłukać płyn wodą. W razie potrzeby
czynność powtórzyć.SkładAqua (Water), Disodium Cocoamphoacetate, Sodium Myristoyl Sarcosinate, Sodium Lauryl Sulfoacetate*,
Glycerin (Oliv oil)* , Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Gluconolactone, Urea, Parfum,
Sodium Benzoate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Extract* , Plukenetia Volubilis Seed Oil, Potassium Sorbate* biological
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