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MOMME Odżywcza śmietanka do kąpieli 500 ml
 

Cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Producent MOMME COSMETICS POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

MOMME Odżywcza śmietanka do kąpieli 500 ml

OD 1 DNIA ŻYCIA

Hipoalergiczna, stworzona w 100% według naturalnej receptury emulsja myjąca w formie delikatnej śmietanki. Przeznaczona do mycia
oraz kąpieli dzieci i niemowląt, także tych o skórze bardzo wrażliwej, problematycznej, skłonnej do alergii i atopowej. Wyjątkowo łagodna
dla skóry, bezzapachowa, pozbawiona alergenów. Zawiera roślinne substancje myjące bazujące na pochodnych kokosa oraz szereg
wyselekcjonowanych składników odżywczych, nawilżających i łagodzących, takich jak organiczne mleczko z migdałów ziemnych,
roślinne biolipidy, naturalna witamina E i prebiotyk, który sprzyja odbudowie i zachowaniu równowagi flory bakteryjnej skóry, łagodząc
ryzyko przesuszenia i podrażnień. Ponad 40% składu śmietanki stanowią najwyższej jakości oleje: słonecznikowy, arbuzowy, babassu,
makadamia i ze słodkich migdałów, czyniąc z niej wyjątkową, ekologiczną alternatywę dla parafinowych emulsji natłuszczających.
Śmietanka posiada przyjemną, wydajną konsystencję i delikatnie się pieni. Może być stosowana do wanienki lub pod prysznic.

 

ROŚLINNE SUBSTANCJE MYJĄCE* – między innymi pochodne kokosa. Łagodne i przyjazne dla skóry.

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.

MLECZKO Z MIGDAŁÓW ZIEMNYCH*° – hipoalergiczne, roślinne mleczko o silnym działaniu odżywczym, nawilżającym i kojącym.
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Nadaje skórze miekkość i gładkość.

KOMPLEKS BIOLIPIDÓW ROŚLINNYCH* – zbliżony składem do warstwy lipidowej ludzkiej skóry. Łagodzi, wygładza, odbudowuje barierę
ochronną naskórka i zmniejsza jego podatność na podrażnienia.

BISABOLOL* – otrzymywany z rumianku. Działa antybakteryjnie, łagodzi podrażnienia skóry i przyspiesza jej regenerację.

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 BABASSU*° – pozyskiwany z owoców tropikalnej palmy Atalia. Działa silnie odżywczo i regenerująco. Redukuje uczucie suchości,
szorstkości i swędzenia.

OLEJ MAKADAMIA*° – działa odżywczo, łagodząco i kojąco, zmniejsza uczucie podrażnienia oraz zaczerwienienie skóry, także po
ekspozycji na słońce.

OLEJ ARBUZOWY – silnie nawilżający, lekki i delikatny. Doskonale się wchłania, nadaje skórze miękkość.

OLEJ SŁONECZNIKOWY*° – lekki i delikatny, doskonale nawilża skórę. Działa normalizująco i łagodząco.

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

Kąpiel – niewielką ilość #℣佐⌡⌀漀欀 〠ጀ㔀 洀氀⌡⍃倣℣ wlać do wanienki i dokładnie rozmieszać z wodą lub nanieść bezpośrednio na skórę tuż przed
kąpielą. Prysznic – nanieść niewielką ilość na wilgotną skórę, następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą.

 

Skład

Sodium Cocoyl Glutamate, Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis #℣佐⌡⌀匀眀攀攀琀 䄀氀洀漀渀搀⌡⍃倣℣ Oil, Macadamia, Ternifolia Oil, Heliantus Annuus #℣佐⌡⌀ 匀甀渀昀氀漀眀攀爀⌡⍃倣℣
Seed Oil , Cocamidopropyl Betaine, Orbignya Oleifera, Seed Oil, Citrullus Lanatus Seed Oil, Xanthan Gum, Cyperus Esculentus Tuber
Extract, Phospholipids, Glycine, Soya Sterol, Stearic Acid, Glycerin, Palmitoyl PG-Linoleamide, Squalane, Inulin, Alpha-Glucan
Oligosaccharide,Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Bisabolol.
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