Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

MOMME Delikatne mleczko pielęgnacyjne 250 ml
Cena: 48,99 PLN
Opis słownikowy
Producent

MOMME COSMETICS POLSKA

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Opis produktu
Opis
MOMME Delikatne mleczko pielęgnacyjne 250 ml
Hipoalergiczne, intensywnie nawilżające mleczko do pielęgnacji delikatnej i wrażliwej skóry dzieci i niemowląt. Stworzone według
naturalnej receptury, doskonałe zarówno do ciała jak i twarzy. Mimo bardzo lekkiej konsystencji, dostarcza bogactwa substancji o
działaniu odżywczym, nawilżającym i łagodzącym. Dzięki zawartości najwyższej jakości naturalnych olejów arbuzowego, makadamia i
ze słodkich migdałów oraz roślinnego kompleksu biolipidów uzupełnia braki w barierze ochronnej naskórka. Dodany do mleczka
prebiotyk stymuluje odnowę korzystnej dla skóry flory bakteryjnej i zmniejsza jej podatność na podrażnienia. Naturalna betaina oraz
organiczne mleczko z migdałów ziemnych zapewniają natychmiastowe ukojenie i nawilżenie suchej skóry, a witamina E przyspiesza jej
regenerację. Mleczko doskonale się rozprowadza i wchłania, jest wydajne, nie powoduje uczucia obciążenia oraz lepkości skóry.
MLECZKO Z MIGDAŁÓW ZIEMNYCH*° – hipoalergiczne, roślinne mleczko o silnym działaniu odżywczym, nawilżającym i kojącym.
Nadaje skórze miekkość i gładkość.
PREBIOTYK* – inulina, pozyskiwana z korzenia cykorii. Stymuluje rozwój przyjaznych dla skóry „dobrych bakterii” i nie dopuszcza do
rozwoju szkodliwych drobnoustrojów. Odbudowuje i wzmacnia barierę obronną skóry. Chroni m. in przed działaniem czynników
alergizujących, drażniących detergentów i promieni UV.
KOMPLEKS BIOLIPIDÓW ROŚLINNYCH* – zbliżony składem do warstwy lipidowej ludzkiej skóry. Łagodzi, wygładza, odbudowuje barierę
ochronną naskórka i zmniejsza jego podatność na podrażnienia.
GLICERYNA ORGANICZNA* – długotrwale i głęboko nawilża, zatrzymuje wodę w naskórku.
BISABOLOL* – otrzymywany z rumianku. Działa antybakteryjnie, łagodzi podrażnienia skóry i przyspiesza jej regenerację.
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OLEJ MAKADAMIA*° – działa odżywczo, łagodząco i kojąco, zmniejsza uczucie podrażnienia oraz zaczerwienienie skóry, także po
ekspozycji na słońce.
OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW*° – łagodny i delikatny, idealny do pielęgnacji skóry dzieci. Bogaty w witaminy i antyutleniacze,
doskonale nawilża, zmiękcza i wygładza skórę, lekko natłuszcza.
OLEJ ARBUZOWY – silnie nawilżający, lekki i delikatny. Doskonale się wchłania, nadaje skórze miękkość.
SKWALAN Z OLIWEK* – Składnik cementu międzykomórkowego naskórka, wzmacnia go i uszczelnia, zapobiega utracie wody. Działa
antyutleniająco. Zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry.
BETAINA Z BURAKA CUKROWEGO* – Działa silnie nawilżająco, chroni skórę przed przesuszeniem i drażniącym działaniem czynników
zewnętrznych.
NATURALNA WITAMINA E* – łagodzi podrażnienia, wspomaga regenerację naskórka.

* certyfikat ECOCERT
° składnik pochodzący z upraw organicznych

Jakość i bezpieczeństwo potwierdzone w badaniach hipoalergiczności przez lekarzy dermatologów.
Wyprodukowano w UE zgodnie ze standardami GMP i w oparciu o zasady komponowania kosmetyków naturalnych.

Sposób użycia
Niewielką ilość mleczka wmasować delikatnie w czystą skórę. Stosować codziennie po kąpieli lub częściej, według potrzeby.

Skład
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis #℣佐⌡⌀匀眀攀攀琀 䄀氀洀漀渀搀⌡⍃倣℣ Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Cocoate, Glycerin, Polyglyceryl-3
Dicitrate/Stearate, Citrullus Lanatus Seed Oil, Betaine, Cyperus Esculentus Tuber Extract, Xanthan Gum, Macadamia Ternifolia Oil,
Phospholipids, Glycine Soya Sterol, Stearic Acid, Palmitoyl PG-Linoleamide, Squalane, Inulin, Alpha Glucan Oligosaccharide, Benzyl
Alcohol, Dehydroacetic Acid, Tetra Sodium Glutamate Diacetate, Tocopherol #℣佐⌡⌀洀椀砀攀搀⌡⍃倣℣, Beta-Sitosterol, Squalene, Bisabolol, Parfum, Citric
Acid, Citronellol, Citral, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool.

Plik wygenerowano: 08-12-2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

