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LUBA TULI MANGO Papier toaletowy nawilżany dla dzieci
97% Woda Ekstrakt z Nagietka 50 sztuk
 

Cena: 5,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 szt.

Postać -

Producent LUBA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisLUBA TULI MANGO Papier toaletowy nawilżany dla dzieci 97% Woda Ekstrakt z Nagietka 50 sztukDelikatny, miękki w dotykuNie
podrażnia, nie zawiera alkoholuFizjologiczne pHDoskonała alternatywa dla tradycyjnego papieru toaletowegoDają uczucie delikatnego
oczyszczenia i pielęgnacji skóryMożna go stosować u dzieci poniżej 3 roku życiaTo idealny produkt do nauki samodzielnego korzystania
z toaletyZawiera kompleks składników o właściwościach pielęgnacyjnychPo użyciu można go wrzucić do toalety - szybko rozpuszczalny
w wodzie!Wydajność - opakowanie zawiera aż 50 sztukGdzie przyda się papier toaletowy nawilżany dla dzieci Luba Tuli
Mango?Nawilżany papier toaletowy dla dzieci przydaje się wszędzie tam, gdzie Twoje dziecko będzie musiało skorzystać z toalety.
Począwszy od opakowania, które koniecznie musisz mieć w domu, ponieważ papier toaletowy nawilżany Luba jest idealny dla wrażliwej
skóry dzieci, która niejednokrotnie jest podrażniona w okolicach intymnych. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci dopiero uczą się
samodzielnie korzystać z toalety. Opakowanie nawilżanego papieru toaletowego o zniewalającym zapachu mango możesz zapakować
swojemu dziecku do plecaka, by zawsze mogło ze spokojną głową korzystać ze szkolnej toalety. Często wychodzicie razem z dziećmi?
Paczka papieru toaletowego przyda Ci się w torebce, żeby zawsze móc być przygotowanym na każdą ewentualność. Dzieci bywają
nieprzewidywalne, a wszelkie publiczne toalety niedoposażone.Czy nawilżany papier toaletowy dla dzieci wpływa pozytywnie na
skórę?Nawilżany papier toaletowy Tuli to w pełni bezpieczny produkt dla dzieci, który nasączony jest w 97% wodą i ekstraktem z
nagietka, a także pantenolem i alantoiną. Wszystkie dodatkowe składniki formuły znane są ze swoich wyjątkowych właściwości
pielęgnacyjnych. Można zatem powiedzieć, że papier toaletowy Luba jest nie tylko bezpieczny, ale także o działaniu pielęgnacyjnym. W
dodatku jest bardzo przyjemny w dotyku i świetnie pachnie słodkim mango - dzieciaki go uwielbiają!Sposób użyciaJak nauczyć dziecko
samodzielnie korzystać z toalety?Dzieciaki uwielbiają rzeczy niezwykłe, które przykuwają uwagę. Takim produktem są nawilżane papiery,
które nie są takie jak zwykły papier toaletowy zazwyczaj spotykany w toaletach. Łatwo się z niego korzysta, dlatego nawet dzieci mogą
go używać samodzielnie. To także świetny sposób na naukę korzystania z toalety. Nauka samodzielnego korzystania z toalety to dla
dziecka bardzo duże wyzwanie, które powinniśmy im maksymalnie ułatwić. Dziecko sięgając po nawilżany papier toaletowy, są w stanie
w miarę dokładnie wyczyścić zabrudzone miejsca intymne, nawet podczas początkowych prób bycia samodzielnym w toalecie.Papier
nawilżany Luba Tuli Mango jest biodegradowalnyMasz obawy związane z korzystaniem z nawilżanego papieru toaletowego? Włóknina,
na jakiej bazuje to włóknina papierowa, która jest w pełni biodegradowalna. Dodatkowym atutem papieru toaletowego Luba jest brak
ograniczeń w ilości wrzucanych listków papieru na 1 spłukiwanie wody w toalecie. Nawilżany papier Luba tuli jest biodegradowalny i w
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pełni kompostowalny.Luba Tuli Nawilżany papier toaletowy Mango - sposób użyciaOtwórz opakowanie w wyznaczonym miejscu
poprzez odklejenie taśmy zabezpieczającej. Wyjmij 1 sztukę papieru toaletowego i użyj, delikatnie przecierając miejsca okolic intymnych,
pamiętając o właściwym kierunku. Wykorzystany papier każdorazowo wyrzucaj do toalety bez obaw. Zużyj tyle listków papieru, ile
wymaga tego sytuacja. Resztę papieru w opakowaniu zabezpiecz, zaklejając dokładnie taśmę. W ten sposób pozostały papier Tuli nie
wyschnie i będzie można z niego korzystać.SkładAqua (Water), Calendula Officinalis (Calendula) Flower Extract, Glycerin, Panthenol,
Allantoin, Propanediol, Lactic Acid, Polysorbate 20, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum
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