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NATURATIV SWEET krem pielęgnacyjny na odparzenia
pieluszkowe 75 ml
 

Cena: 19,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV SWEET krem pielęgnacyjny na odparzenia pieluszkowe 75 mlKrem do pielęgnacji pupy niemowląt i wszelkich
podrażnień skóry rodzinyKrem Pielęgnacyjny na Odparzenia Pieluszkowe z serii SWEET powstał przede wszystkim z troski o Maluszka i
jego wrażliwe ciało.Krem chroni skłonne do podrażnień okolice przed wilgocią. Pozwala szybko pozbyć się zaczerwienienia
pieluszkowego.W przypadku podróży, upału stosowany profilaktycznie pod pieluchę zapobiega podrażnieniom. Doskonale radzi sobie w
innych, skłonnych do odparzeń miejscach na ciele Maluszka np. w okolicach zgięć rąk i nóg - wspomaga gojenie, chroni przed dalszymi
odparzeniami.Świetnie się rozprowadza. Zawiera dużą ilość łagodzącego tlenku cynku, dlatego pozostawia na skórze białą
warstwę.Może być stosowany w przypadku podrażnionej czy lekko otartej skóry przez każdego członka rodziny.DziałanieKompozycja
kosmetyku naturalnego:Roślinny emolient*- Wygładza, zmiękcza, nawilża, odżywia, chroni skórę przed wilgocią, przyspiesza naprawę
naturalnej bariery ochronnej skóry,Tlenek cynku* - Tworzy na skórze warstwę ochronną, która zabezpiecza ją przed wilgocią. Łagodzi
podrażnienia, ma działanie przeciwbakteryjne, osuszające i ściągajaceOlej makadamia*- Doskonale tolerowany przez młody naskórek,
regeneruje, odżywia, natłuszcza, nawilża, wspomaga gojenie niewielkich uszkodzeń naskórkaOlej babassu* - Bogaty w nienasycone
kwasy tłuszczowe. Zmiękcza skórę, czyni ją delikatną i zabezpiecza przed działaniem niekorzystnych czynników.Olej migdałowy* -
Zmiękcza naskórek i wzmacnia barierę lipidową.Olej sezamowy *- Zawiera kwas Omega 6, zwiększa barierową funkcje skóry, zmniejsza
utratę wody przez naskórek oraz zwiększa elastyczność skóry. Przywraca właściwe nawilżenie skóry. Silny antyutleniacz.Naturalna
witamina E*- Wymiatacz wolnych rodników, działa przeciwzapalnie.* surowce naturalne i z certyfikatem ekologicznymSposób
użyciaUżywaj na oczyszczoną, suchą skórę - pod pieluszkę, na zgięcia rączek i nóżek i innych skłonnych do odparzeń miejsc. Dla
ochrony lub ułatwienia gojenia.SkładIngredients:Ricinus Communis Seed Oil*, Hydrogenated Castor Oil, Copernica Cerifera (Carnauba)
Wax*, Zinc Oxide, Prunus Amydalus Dulcis Oil, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Orbignya Oleifera
Seed Oil, Isoamyl Laurate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene
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