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LUBA TULI TRUSKAWKA Papier toaletowy nawilżany dla
dzieci 97% Wody i Kwasu Mlekowego 50 sztuk
 

Cena: 4,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 szt.

Postać -

Producent LUBA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisLUBA TULI TRUSKAWKA Papier toaletowy nawilżany dla dzieci 97% Wody i Kwasu Mlekowego 50 sztukDelikatny, miękki w
dotykuPapier nie podrażnia wrażliwej skórypH dostosowane do skóryDoskonały zamiennik tradycyjnego papieru toaletowegoDelikatnie
oczyszcza i pielęgnuje skóręMogą go używać dzieci poniżej 3 roku życiaŚwietny atrybut do nauki samodzielnego korzystania z
toaletyZawiera składniki o właściwościach pielęgnacyjnychPo użyciu można go wrzucić do toalety, ponieważ jest
biodegradowalnyWydajny produkt toaletowy dla dzieci - opakowanie zawiera aż 50 sztukGdzie przyda się papier toaletowy nawilżany dla
dzieci Luba Tuli Truskawka?Nawilżany papier toaletowy może być stosowany wszędzie, gdzie dziecko będzie tego potrzebowało. Z racji
nieprzewidywalności dzieci i ich potrzeb, rekomendujemy, aby opakowanie papieru toaletowego Tuli mieć zawsze przy sobie. Oszczędzi
to nerwów związanych z brakiem najpotrzebniejszego przyboru podczas korzystania z toalety. Dzieci bardzo często narzekają na stan
toalet w szkołach, dlatego dobrym rozwiązaniem będzie włożenie paczki papieru toaletowego Luba z pielęgnacyjnym kompleksem,
zawartym w formule nawilżającej, do plecaka. To spowoduje, że dziecko będzie czuło się pewniej i śmielej zdobywało świat w szkolnych
murach, gdzie żadna najbliższa osoba nie jest mu w stanie pomóc.Czy nawilżany papier toaletowy dla dzieci wpływa pozytywnie na
skórę?Papier toaletowy nawilżany Luba Tuli to 1 z najbezpieczniejszych produktów tego typu na rynku. W formule nawilżającej
znajdziemy aż 97% wody i kwasu mlekowego. Pozostałe składniki o działaniu pielęgnacyjnym to pantenol, alantoina i wyciąg z żurawiny.
Dodatkowo włóknina, na jakiej zostały wykonane chusteczki to miękki w dotyku i niezwykle delikatny dla skóry papier, w pełni naturalny,
produkt pochodzenia naturalnego w 100%, biodegradowalny i kompostowalny. Można powiedzieć zatem, że korzystanie z nawilżanego
papieru toaletowego Tuli jest bardzo bezpieczne i ze względu na składniki pielęgnacyjne - bardzo korzystne dla skóry.Kiedy można
spróbować nauczyć dziecko samodzielnego korzystania z toalety?Nie ma tak naprawdę określonego wieku, w którym dziecko musi
nauczyć się samodzielnie korzystać z toalety. Istnieją przesłanki ku temu, żeby zachęcać dziecko do nauki własnej higieny. Choćby to, że
dzieci lubią wykonywać wiele rzeczy samodzielnie - wykorzystaj to i zachęć je do pierwszych prób. Dzieci rozwijają się w różnym tempie,
dlatego na jedno dziecko może już przyjść czas, a inne może sobie jeszcze czynić w tym przysłowiowe “wakacje”. W większości
przedszkoli jest również wymóg, żeby dziecko umiało samodzielnie zadbać o swoją higienę w toalecie. Wówczas, posyłając dziecko do
przedszkola, musimy pamiętać, żeby stosownie wcześniej rozpocząć naukę, żeby nasze dziecko mogło bez problemu korzystać z
toalety. Nawilżany papier toaletowy Luba Tuli o zapachu truskawki może w tym bardzo pomóc. Dzieci nie chcą korzystać ze zwykłego
papieru toaletowego, zwłaszcza jeżeli jest on szorstki i może podrażniać. Nawilżany papier Tuli to świetny i delikatny produkt ze
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zniewalająco słodkim zapachem letnich truskawek.Papier nawilżany Luba Tuli Truskawka jest biodegradowalny i kompostowalnyŻyjesz
w zgodzie z naturą i chcesz, żeby Twoje codzienne wybory miały jak najmniej niekorzystny wpływ na środowisko, które będzie służyło
jeszcze naszym dzieciom, wnukom i prawnukom? Wydaje Ci się, że korzystanie z komfortowych rozwiązań, jakimi są nawilżany papier
toaletowy i inne produkty tego typu, jest zbyt dużym procesem zaśmiecania planety. Nasze papiery toaletowe to w 100% papier.
Rozkładają się szybko w środowisku, nie czyniąc mu szkód. Biodegradowalność produktu to 1 z najważniejszych cech, jakie chcieliśmy
uzyskać, rozpoczynając prace nad projektem. Dodatkowym atutem jest również brak ograniczeń wrzucanego do toalety papieru
toaletowego Luba Tuli, na 1 spłukiwanie wody. To nas wyróżnia na rynku i plasuje bardzo wysoko w rankingu nawilżanych papierów
toaletowych.Sposób użyciaOtwórz opakowanie papieru toaletowego Luba Tuli w wyznaczonym miejscu na opakowaniu. Papier
otwieramy, odklejając taśmę zabezpieczającą. Wyjmij 1 listek papieru i oczyść nim okolice miejsc intymnych, a następnie wrzuć zużyty
listek papieru do toalety. Wyjmij tyle papieru, ile potrzebujesz i bez obaw wrzucaj je do sedesu. Po zakończeniu czynności
pielęgnacyjnych zamknij opakowanie, ściśle przyklejając taśmę zabezpieczającą. W ten sposób unikniesz wysychania reszty produktu w
opakowaniu.SkładAqua (Water), Vaccinium Macrocarpo (Cranberry) Fruit Extract, Glycerin, Propanediol, Panthenol, Allantoin, Lactic Acid,
Polysorbate 20, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum
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