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LUBA TULI Chusteczki Nawilżane dla dzieci 97% Woda i
Pantenol 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 Pantenol 60 sztukNajbezpieczniejsza formuła chusteczek nawilżanych
dla dzieciBezpiecznie i skutecznie oczyszczają skórę maluchaNie wywołują podrażnień i reakcji alergicznychNasączone w 97% wodą i
pantenolemDelikatny i przyjemny w dotyku materiał chusteczki nawilżanejChusteczki LUBA Tuli można stosować już od 1. miesiąca
życia dzieckaMogą je również używać osoby z wrażliwą skórą, skłonną do podrażnieńProsty skład chusteczek nawilżanych dla
niemowlątSkład chusteczek nawilżanych dla niemowląt zawsze spędza sen z powiek młodym mamom. Korzystając z chusteczek LUBA
Tuli, nie musisz poszukiwać składu. Na froncie opakowania zamieszczono informację o 2 najważniejszych składnikach chusteczek
nawilżanych Tuli z pantenolem. Woda i pantenol to aż 97% składu formuły chusteczek dla niemowląt. Chusteczki z prostym składem
mogą być stosowane z powodzeniem przez najmłodsze dzieci do odświeżania, oczyszczania i pielęgnacji skóry. Naturalna kompozycja
chusteczek sprawia, że korzystanie z nich jest bezpieczne, a przy okazji niezwykle skuteczne.Nawilżane chusteczki dla dzieci -
zastosowanieLUBA Tuli to produkty dla niemowląt i dzieci, które służą do oczyszczania, pielęgnacji i odświeżania skóry małych dzieci.
Woda i pantenol, którym nasączone są chusteczki, z powodzeniem oczyszczą skórę w okolicy pieluszkowej. Nie ma potrzeby
stosowania dodatkowych środków, by umyć pupę malucha przy zmianie pieluszki. Są bezpieczne dla skóry i chronią ją przed
odparzeniami. Ich stosowanie pozytywnie wpływa na kondycję skóry. Woda jest dla niej zupełnie bezpieczna, a pantenol działa
łagodząco i kojąco. Oprócz zastosowania chusteczek w okolicy pieluszkowej zastosuj je również do wytarcia rączek lub buzi dziecka. Ich
naturalny skład, całkowicie bezpieczny spełnia potrzeby mam i dzieci. Miękka i delikatna włóknina chusteczek nie podrażnia, a wrażenia
ze stosowania są, dzięki niej, jeszcze lepsze.Sposób użyciaOtwórz opakowanie chusteczek w wyznaczonym miejscu i wyjmij
odpowiednią ilość chusteczek. Następnie dokładnie zamknij opakowanie, dociskając etykietę. Użyj chusteczek nawilżanych, delikatnie
przecierając nimi skórę dziecka. Zużyte chusteczki wyrzuć do kosza.SkładAqua, Panthenol, Betaine, Avocado Oil Glycereth-8 Esters,
Polysorbate 20, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum.
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