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NATURATIV SWEET Balsam nawilżający do ciała dla
niemowląt i dzieci 200 ml
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV SWEET Balsam nawilżający do ciała dla niemowląt i dzieci 200 mlJednocześnie znakomity kosmetyk dla
dorosłych wrażliwcówSeria SWEET została przygotowana z myślą o całej Rodzinie, od nowonarodzonych Maluszków po dorosłych
wrażliwców.Balsam Nawilżający do Ciała dla Niemowląt i Dzieci polecamy do skóry z problemami – doskonale radzi sobie z
przesuszeniem, podrażnieniem, zaczerwienieniem. Chroni i odbudowuje warstwę lipidową. Zawiera oleje roślinne bogate w kwasy
Omega, które doskonale odbudowują warstwę lipidową skóry dziecka. Zawiera też oleje, woski i wyciągi z roślin o przebadanych
właściwościach łagodzących podrażnienia i zaczerwienienia.Może być używany do codziennej pielęgnacji ciała niemowlaków i dzieci.
Znakomicie sprawdzi się jako balsam dla dorosłych w przypadku skóry przesuszonej, podrażnionej i wrażliwej.DziałanieKompozycja
kosmetyku naturalnego:Olej słonecznikowy* - Zawiera woski, fosfolipidy (lecytyna), karoteny, witaminę E. Wzmacnia bariery naskórkowe,
doskonale zmiękcza i wygładza skórę. Ma działanie przeciwrodnikowe, przeciwzapalne i normalizujące.Olej sojowy* – Zawiera dużą
ilość flawonoidów, lecytyny, steroliny i witaminy E. Wzmacnia naturalną barierę obronną skóry.Lanolina roślinna* - Gęsty wyciąg z roślin
o doskonałych właściwościach nawilżających, natłuszczających, zatrzymujący wodę w naskórku.Olej bawełniany* – Łagodzi i
regeneruje nawet bardzo podrażnioną skórę. Osłania, odżywia i łagodzi podrażnienia.Wyciąg z liści oliwek* - Działa przeciwzapalnie,
przeciwpodrażnieniowo, zwalcza wolne rodniki.Hydracire S* - Woski roślinne (z mimozy, jojoby i słonecznika) – chronią przed utratą
wody, wygładzają skórę.Gliceryna roślinna* - Przenika do przestrzeni międzykomórkowych, gdzie wiąże ilość wody niezbędną do
zachowania prawidłowego nawilżenia skóry. Ma doskonałe właściwości łagodzące, skutecznie nawilża przesuszoną skórę.Biolin* - Jest
prebiotykiem, mieszanką glukooligosacharydu i inuliny. Pomaga odbudować pożyteczną florę bakteryjną skóry dziecka. Redukuje
podrażnienia i zaczerwienienia skóry dziecka, nawilża.Naturalna witamina E* – Wymiatacz wolnych rodników, działa
przeciwzapalnie.*wszystkie surowce, z których skomponowany jest kosmetyk mają certyfikat naturalnościSposób użyciaUżywaj po
kąpieli i zawsze, gdy skóra potrzebuje nawilżenia i ochrony. Do stóp i całego ciała.SkładIngredients:Aqua, Glyceryl Stearate Citrate,
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Propanediol, Glycine Soya Extract, Gossypium Herbaceum
(Cotton) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Glyceryl Rosinate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Olea Europaea Leaf Extract,
Glycerin*, Inulin, Alpha -Glucan Oligosaccharide, Jojoba Oil/ Simmondsia Chinensis Oil, Mimosa Wax, Sunflower Seed Wax, Polyglyceryl-3
Esters, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Xanthan Gum, Sodium Phytate
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