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LUBA TULI Chusteczki Nawilżane dla dzieci 97% Woda i
Aloes 15 sztuk
 

Cena: 3,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 szt.

Postać chust.

Producent LUBA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisLUBA TULI Chusteczki Nawilżane dla dzieci 97% Woda i Aloes 15 sztukOczyszczają skórę twarzy, dłoni i całego ciała bez użycia
wodyDelikatny zapach aloesuPozostawiają skórę nawilżoną i odświeżonąKompaktowe opakowanie możesz zabrać ze sobą w podróż
oraz na spacerZmieszczą się do każdego szkolnego plecaka i torebkiRatują z kłopotliwych sytuacjiMają fizjologiczne pH, oraz składniki,
które nie wysuszają skóryChusteczki mokre - gdzie można ich użyć?Mokre chusteczki przydadzą się wszędzie tam, gdzie nie masz
bezpośredniego dostępu do wody, a chcesz odświeżyć dłonie, twarz lub inną część ciała. Jest to także bardzo szybki sposób na
przetarcie dłoni, gdziekolwiek tego potrzebujesz. Nie musisz szukać miejsca, w którym będziesz mógł umyć dłonie. Wyjmujesz
chusteczki z torebki, saszetki, nesesera, plecaka, czy po prostu z kieszeni, otwierasz opakowanie i wyjmujesz potrzebną ilość
chusteczek. Chusteczki nawilżane sprawdzą się w pracy, podróży, a także w szkole. Możesz zabrać je na każdą wycieczkę, czy spacer,
jak również mieć je przy sobie w każdej sytuacji.Chusteczki nawilżane uniwersalne - kto może stosować chusteczki odświeżające z
aloesem?Dla kogo przeznaczone są chusteczki odświeżające? Chusteczki mokre z aloesem są uniwersalne, w związku z tym może ich
używać każdy, kto tego potrzebuje. Mają one fizjologiczne pH, więc stosowanie ich nawet przez dzieci jest bezpieczne. Dzięki zawartości
składników nawilżających nie wysuszają skóry. Można nimi odświeżać nie tylko skórę dłoni, ale także twarz i inne części ciała, które tego
wymagają.Sposób użyciaOtwórz opakowanie w miejscu do tego przeznaczonym. Wyjmij chusteczkę odświeżającą i dokładnie zamknij
opakowanie, dociskając taśmę zabezpieczającą, w przeciwnym wypadku reszta chusteczek może ulec wyschnięciu. Użyj chusteczki,
przecierając skórę w pożądanym miejscu i wyrzuć zużytą chusteczkę do kosza na śmieci.SkładAqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Polysorbate 20, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum.
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