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GAL olejek do kąpieli dla dzieci z witaminami A i E i olejkiem
wiesiołkowym 7 kapsułek
 

Cena: 10,45 PLN

Opis słownikowy

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

GAL olejek do kąpieli dla dzieci z witaminami A i E i olejkiem wiesiołkowym.

Delikatna skóra dziecka wymaga szczególnych warunków pielęgnacji i ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Z myślą o tym, firma
GAL opracowała preparat o działaniu ochronnym i pielęgnacyjnym dla skóry. Składniki preparatu zapewniają odpowiednie jej nawilżenie,
ujędrnienie i uelastycznienie.

Olej z nasion wiesiołka regeneruje skórę, a jego działanie utrzymuje się również na długi czas po kąpieli. Mieszanina witamin A oraz E
dodatkowo nasila właściwości pielęgnujące, wywierając dodatni wpływ na naskórek i skórę właściwą. Rozpuszczalne w ciepłej wodzie
kapsułki dyspergują, nadając wodzie jedwabisty, mleczny kolor i nasycając ją delikatnym aromatem. Kąpiel dla dziecka staje się
prawdziwą przyjemnością. Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr ZF-K-16/08.

 

Cechy kosmetyku

  Ochrania i pielęgnuje skórę

  Nawilża i ujędrnia

  Nadaje wodzie jedwabisty, mleczny kolor

  Kształt kapsułek to świetna zabawa dla dzieci
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Do standardowej wanny ciepłej wody, w zależności od potrzeb i pożądanej intensywności zapachu, wrzucić 1-3 kapsułki olejku,
zamieszać do rozpuszczenia. U najmłodszych dzieci stosować maksymalnie 2 kapsułki. Ze względu na formę produktu (kapsułki)
powinien on być stosowany w obecności rodziców (opiekunów), zwłaszcza u najmłodszych dzieci. Nie należy rozgniatać kapsułek ze
względu na możliwość zabarwienia skóry.

Atest PZH: HŻ/07138/02

 

Uwaga

Nie stosować u dzieci do ukończenia 2 lat. Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

 

Skład  

Składniki zgodnie z INCI: Paraffinum Liquidum, Gelatin, Cetearyl Ethylhexanoate and Isopropyl Myristate, PPG-2 Myristyl Ether
Propionate, C12-13 Pareth-3, Glycerin, Oenothera Biennis Oil, Parfum, Citronellol, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate,+/- CI 42051, CI
45430, CI 15985, CI 19140, CI 16255
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