
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

LUBA TULI Chusteczki Nawilżane dla dzieci 97% Woda i
Aloes 60 sztuk
 

Cena: 3,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 szt.

Postać -

Producent LUBA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisLUBA TULI Chusteczki Nawilżane dla dzieci 97% Woda i Aloes 60 sztukChusteczki nawilżane dla niemowląt z prostym składem to
dobry wybórProsty i krótki skład bazujący w 97% na wodzie i aloesieHigieniczne środki, których nie zastąpią waciki nasączane
wodąMożna je stosować do oczyszczania, pielęgnacji i odświeżania skóry dzieckaDo stosowania od pierwszego miesiąca życia
dzieckaNeutralne pH bezpieczne dla skóryNie naruszają bariery ochronnej naskórkaNie wywołują podrażnień, wysypek i alergiiDlaczego
warto stosować LUBA Tuli Nawilżane chusteczki dla dzieci 97% woda i aloes?Chusteczki nawilżane Tuli zostały stworzone z miłością i
największą dbałością o szczegóły, tak, żeby spełniać wymagania dzieci i ich rodziców. Skóra noworodków wymaga bardzo delikatnej
pielęgnacji - stąd pojawił się pomysł, by chusteczki nawilżane dla niemowląt miały bardzo prosty skład. Wrażliwa i skłonna do
podrażnień skóra potrafi od razu silnie reagować na skomplikowane kompozycje chusteczek nawilżanych. LUBA nie lubi komplikować
składów. Biodegradowalna włóknina bardzo szybko rozkłada się w przyrodzie, a formuła składająca się w 97% z wody i aloesu nie
szkodzi dziecięcej skórze, która jest ich barierą ochronną, a także nie wpływa negatywnie na środowisko. Naturalne pH nie zaburza
naturalnej flory bakteryjnej, która znajduje się na naskórku.W jaki sposób stosować chusteczki nawilżane dla dzieci Tula z
aloesem?Naturalna kompozycja wody i aloesu doskonale oczyszcza skórę, przy okazji dbając o jej odpowiednie nawilżenie. Chusteczki
nawilżane nie muszą mieć skomplikowanego składu, żeby dobrze potrafiły czyścić, najlepiej oczyszcza sama woda, a zasada “im mniej,
tym lepiej”, w tym przypadku, jest całkowicie na miejscu. Chusteczkami delikatnie przecieraj docelowe miejsca na ciele dziecka. W
zależności od rodzaju zabrudzeń wykorzystaj taką ilość chusteczek nawilżanych, jaką uważasz za słuszną. Pamiętaj, że nawilżane
chusteczki są dużo bardziej higieniczne, niż waciki nasączane czystą wodą, dlatego są bezpieczniejsze od nich. Delikatny dotyk
włókniny, z jakiej zostały zrobione, otula skórę dziecka, czyniąc oczyszczanie, pielęgnację i odświeżanie bardzo przyjemnym
zabiegiem.Sposób użyciaOtwórz opakowanie chusteczek w wyznaczonym miejscu, zdejmując część etykiety zabezpieczającej. Wyjmij
odpowiednią ilość chusteczek i dokładnie zamknij opakowanie. Przecieraj chusteczkami delikatną skórę dziecka, a zużyte wyrzuć do
kosza na śmieci.SkładAqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Polysorbate 20, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum.
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