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NATURATIV SWEET oliwka do masażu i kąpieli dla dzieci i
noworodków 250 ml
 

Cena: 37,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV SWEET oliwka do masażu i kąpieli dla dzieci i noworodków 250 mlJednocześnie wspaniały kosmetyk dla
mamyOliwka do Ciała i Kąpieli dla Niemowląt i Dzieci SWEET jest znakomita do masażu i kąpieli.Wzmacnia warstwę lipidową skóry
dziecka, przywraca właściwy poziom nawilżenia, łagodzi podrażnienia, uelastycznia skórę. Skomponowana z najcenniejszych w
kosmetyce i kuchni olejów roślinnych oraz specjalnie przygotowanego roślinnego oleju kosmetycznego, który sprawia, że oliwka
doskonale rozprowadza się i wchłania w czasie wmasowania w ciało, a także świetnie miesza się z wodą w kąpieli.Wysoka zawartość
kwasów Omega, mnogość związków naprawczo i ochronnie działających na skórę oraz wymiataczy wolnych rodników sprawia, że jest
doskonała oliwka dla Mamy jako kosmetyk do całego ciała na czas ciąży i po urodzeniu Maluszka.DziałanieKompozycja kosmetyku
naturalnego:Olej słonecznikowy* - 30% - Zawiera kwas Omega 6, woski, fosfolipidy (lecytyna), karoteny, witaminę E. Wzmacnia bariery
naskórkowe, doskonale zmiękcza i wygładza skórę. Ma działanie przeciwrodnikowe, przeciwzapalne i normalizujące.Olej sezamowy* –
25% - Zawiera kwas Omega 6, zwiększa barierową funkcje skóry, zmniejsza utratę wody przez naskórek oraz zwiększa elastyczność
skóry. Przywraca właściwe nawilżenie skóry. Silny antyutleniacz.Olej sojowy* – 15% - Zawiera dużą ilość flawonoidów, lecytyny, steroliny
i witaminy E. Wzmacnia naturalną barierę obronną skóry.Olej winogronowy* -15% - Zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe,
fitosterole, witaminę E, dzięki czemu wykazuje działanie przeciwrodnikowe. Działa ochronnie.Olej bawełniany* – 5% - Łagodzi i
regeneruje nawet bardzo podrażnioną skórę. Osłania, odżywia i łagodzi podrażnienia.Naturalna witamina E* – Wymiatacz wolnych
rodników, działa przeciwzapalnie.*wszystkie surowce, z których skomponowany jest kosmetyk mają certyfikat naturalnościSposób
użyciaDo kąpieli w małej wanience wystarczą dwie dozy oleju.Do masażu – niewielką ilość nałożyć w zagłębienie dłoni i wmasować w
ciało Maluszka lub Mamy.SkładIngredients:Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Glycine Soja
Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Isoamyl Laurate, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol,
Squalene
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