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BALNEUM BABY BASIC krem 125 ml
 

Cena: 22,75 PLN

Opis słownikowy

Producent ALMIRALL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

BALNEUM BABY BASIC krem - nawilża i natłuszcza każdy rodzaj skóry.

To doskonałe uzupełnienie codziennej pielęgnacji skóry dziecka.  

Intensywnie natłuszcza i nawilża skórę dziecka.  

Hipoalergiczna Lanolina oraz Olej Mineralny zawarty w kremie wzbogacają barierę lipidową naskórka.  

Łagodzi podrażnienia.

Zmniejsza ryzyko wystąpienia otarć skóry.  

Dzięki formule emolientowej doskonale pielęgnuje skórę, pomaga wytworzyć i utrzymać naturalną barierę ochronną oraz ogranicza
wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych.

Przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji wrażliwej skóry niemowląt i dzieci w każdym wieku.

Bez dodatku barwników i substancji zapachowych.  

 

Opis serii BALNEUM BABY BASIC

BALNEUM BABY BASIC najskuteczniejszy sposób na zdrową skórę dziecka
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Skóra niemowlęcia jest tak delikatna, jak on sam. Ma mniejszą gęstość i jest dużo cieńsza i bardziej wrażliwa niż skóra dorosłego
człowieka. Szybko traci wodę i inne cenne składniki, dlatego też potrzebuje wyjątkowej ochrony. Potrzebuje pielęgnacji, dzięki której
zarówno dzieci, jak i ich mamy będą mogły spać spokojnie.  

 

Naturalnie skuteczna

Innowacyjne dermokosmetyki Balneum już od 40 lat są znane i polecane przez specjalistów w całej Europie.  

Dermokosmetyki Balneum, o potwierdzonej badaniami klinicznymi formule, zawierają kombinację lipidów, które pełnią rolę emolientów o
długotrwałym działaniu.  

Olejki do Kąpieli Balneum Baby Basic zostały stworzone w oparciu o naturalny olej sojowy, źródło cennych, nienasyconych kwasów
tłuszczowych omega-3 i omega-6. Dzięki temu wspomagają proces odbudowy i utrzymania naturalnej bariery ochronnej skóry.  

Balneum Baby Basic Krem łagodzi podrażnienia i otarcia skóry.

Dermokosmetyki Balneum pielęgnują, pomagając zapobiegać i wspierając leczenie chorób skórnych objawiających się suchością i/lub
świądem (np.: atopowe zapalenie skóry, łuszczycę, rybią łuskę, „wyprysk pieluszkowy” lub inny wyprysk kontaktowy).

Natłuszczają skórę, zachowując jej elastyczność i gładkość.

Są bezpieczne w użyciu.

Są niezwykle wydajne i wygodne.  

Są zalecane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

 

Bo lepiej zapobiegać:

Wybierając kosmetyki do pielęgnacji niemowląt warto pamiętać, że przyczyną alergii są nie tylko uwarunkowania genetyczne, ale też
środowiskowe. Niewłaściwie dobrane kosmetyki mogą podrażniać skórę dziecka przyczyniając się do wystąpienia objawów
chorobowych!

 

Pielęgnacyjny Olejek do Kąpieli Balneum Baby Basic może być stosowany codziennie. Natomiast Kojący Olejek do Kąpieli Balneum Baby
Basic jest doskonałym uzupełnieniem terapii w sytuacji, gdy problem alergii już się pojawił.  

 

W trosce o spokojny sen:

Nadmierna suchość skóry u niemowląt najczęściej wiąże się ze świądem. Ten z kolei staje się przyczyną ich nerwowości i ogromnego
dyskomfortu, który powoduje zaburzenia snu. Dzieci dotknięte atopią częściej się wybudzają, a próbując drapać wysuszone miejsca,
jeszcze pogarszają problem.  

Badania wykazały, że stosowanie Kojącego Olejku do Kąpieli Balneum Baby Basic, wspiera redukcję uczucia świądu u dzieci!* Dzięki
temu dziecko będzie spało spokojniej.  
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