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DRESDNER ESSENZ sól do kąpieli BĄDŹ ZDRÓW 50g
 

Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Producent DRESDNER

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaDRESDNER ESSNER sól do kąpieli BĄDŹ ZDRÓW 50gSól do Kąpieli BĄDŹ ZDRÓW! nadaje ZIELONY KOLOR kąpieli. Pachnie
tymiankiem, koprem i miętą pieprzową. Wzmacnia i ogrzewa dzieci w mokrych, zimnych i cieknących nosach warunkach pogodowych.
ORGANICZNY OLEJ SEZAMOWY I PROTEINY Z PSZENICY DBAJĄ O WRAŻLIWĄ SKÓRE DZIECI. Wyjątkowo łagodne, cukrowe środki
powierzchniowo- czynne oczyszczają skórę bardzo delikatnie. Piana kąpielowa posiada delikatne właściwości regulujące warstwę
lipidową skóry, nie podrażnia nawet najbardziej wrażliwe dzieci.Sól do kąpieli jest w 100% VEGAN, to znaczy bez składników
pochodzenia zwierzęcego.Działanie Rodzaj produktu: sól do k?pieli

Dla: dzieci
Pora roku: przez ca?y rok, zima
Dzia?anie: relaksuj?ce, poprawia oddychanie
Nuta zapachowa: owocowy, zio?owy
Naturalne sk?adniki: olejek z kopru w?oskiego, gardenia,

sól morska, olejek z mi?ty
pieprzowej, ekstrakt z rozmarynu,
olej sezamowy, olej s?onecznikowy,
olejek tymiankowy

Olejki eteryczne: olejek z kopru w?oskiego, olejek
mi?towy, olejek tymiankowy

Sk?adniki piel?gnacyjne: olejek sezamowy, proteiny
pszeniczne, olej s?onecznikowy

Jako??: bez sztucznych barwników, pH
neutralne skóry, wega?ski,
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certyfikowany kosmetyk naturalny

 

WYJATKOWE SK?ADNIKI Z CERTYFIKATEM NATURALNO?CI!

Naturalna Sól Morska - nadaje skórze gładkości i pielęgnuje i oczyszcza ORGANICZNY Olej Sezamowy - zawiera kwas Omega 6,
zwiększa barierową funkcje skóry, zmniejsza utratę wody przez naskórek oraz zwiększa elastyczność skóry. Przywraca właściwe
nawilżenie skóry. Silny antyutleniacz. Hydrolizat z Protein z Pszenicy - regulują i wzmacniają naturalną barierę skóry. Naturalny olejek
z Tymianku Naturalny olejek z Kopru Włoskiego  Ekstrakt z Gardenii Olejek eteryczny z Mięty Pieprzowej - hamuje rozwój
mikroorganizmów i działa przeciwzapalnie. Daje uczucie świeżości i chłodu.działa antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie i
przeciwbakteryjnie. Olej Słonecznikowy - Zawiera fosfolipidy, karoten i witaminę E. Wzmacnia, zmiękcza i wygładza skórę. Ma działanie
przeciwrodnikowe i przeciwzapalne. 

 

 

Wszystkie produkty z linii DIRTY BIRDIE wyró?niaj? si? wysokiej jako?ci sk?adnikami u?ytymi do ich
produkcji. W procesie produkcji nie u?ywamy sk?adników krytycznych takich jak PEGi, oleje
silikonowe lub mineralne, parabeny czy te? sodium laureth sulfate. Dla ochrony wra?liwej skóry dzieci
u?ywamy w naszych produktach  organicznego oleju sezamowego oraz protein z pszenicy. Sole do
k?pieli produkowane s? na bazie naturalnej soli morskiej, kredy oraz skrobi ziemniaczanej.

Produkty z linii DIRTY BIRDIE zawieraj? naturalne kolory, a zapachy pochodz? z mieszaniny
naturalnych olejków eterycznych. Produkty nie tylko ?adnie pachn?, ale tak?e pe?ni? funkcj?
aromateraupetyczn?. Wybór kolorów zosta? starannie przemy?lany, tak aby kolory i zapachy
wzajemnie si? uzupe?nia?y w swoim dzia?aniu.

 

NATURALNE KOSMETYKI 100% WEGAN• Produkty z linii Dirty Birdie  posiadaj? certyfikat NaTrue i
s? 100% wegan to znaczy bez sk?adników pochodzenia zwierz?cego.• NaTrue to mi?dzynarodowa
jednostka certyfikuj?ca i zrzeszaj?ca firmy zajmuj?ce si? produkcj? kosmetyków naturalnych. NaTrue
to rozpoznawalny znak jako?ci o przejrzystych zasadach. Dla konsumentów logo NaTrue oznacza to,
?e mog? bez pud?a rozpozna? kosmetyk naturalny niezale?nie od tego, w jakim zak?tku ?wiata
powsta? i gdzie zosta? kupiony.

 

GWARANTUJEMY• stosowanie opakowa? ekologicznych i biodegradowalnych• brak sk?adników
pochodzenia zwierz?cego• produkcja kosmetyku w procesie przyjaznym dla ?rodowiska
naturalnego• u?ycie wy??cznie zió? i sk?adników ro?linnych• produkty nie by?y testowane na
zwierz?tach na ?adnym etapie rozwoju i produkcji
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Sposób użyciaWsypać opakowanie soli do napełniającej się ciepłą wodą wanny (temperatura około 36-38 stopni) rozmieszać do
rozpuszczenia. Zażywać kąpiel przez około 10-20 minut.Jedna saszetka jest przeznaczona na jedną kąpiel!Jakość i bezpieczeństwo
potwierdzone w badaniach hipoalergiczności przez lekarzy dermatologów.SkładMaris Sal, Calcium Carbonate, Citric Acid, Sodium Coco-
Sulfate, Sesamum Indicum Seed Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil, Coco-Glucoside, Aqua, Foeniculum
Vulgare Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Gardenia Jasminoides Fruit Extract, Maltodextrin, Mentha
Piperita Oil, Parfum*, CI 75810, Linalool*, Limonene**składniki pochodzą z naturalnych olejków eterycznych
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