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PIERPAOLI PREBIOTIC BABY Prebiotyczny szampon dla
dzieci BEZ ŁEZ COSMOS 200 ml
 

Cena: 47,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Eco-Dystrybutor

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaDelikatny szampon dla najmłodszych. Dzięki delikatnej formule nie drażni oczu i nie wywołuje łez. Wzmacnia naturalną florę
bakteryjną delikatnej skóry głowy.Kremowa konsystencja szamponu sprawi, że mycie włosków będzie jeszcze
przyjemniejsze!DziałanieSkład łączy właściwości pielęgnujące i ochronne dla włosów i skóry głowy małego dziecka. Inulina i alfaglukan
oligosacharyd to naturalne prebiotyki otrzymywane z roślin. Ich zadaniem jest dostarczanie pożywienia pożytecznym bakteriom
mieszkającym na skórze i tworzącym niezbędną mikroflorę bakteryjną. Naukowcy* przyznają, że w rozwoju mikrobiomu kluczowy jest
pierwszy rok życia, dlatego tak ważne jest dbanie o właściwą pielęgnację dziecka od dnia narodzin. Ekologiczny ekstrakt z budlei Dawida
(zwanego także omżynem) zapewnia ochronę skóry przed czynnikami zewnętrznymi, w tym skutkami promieniowania UV. Dodatkowo
dzięki dużej zawartości flawonoidów ma działanie antyhistaminowe (antyalergiczne) i antyoksydacyjne. Znane są właściwości budlei
antyseptyczne i przeciwzapalne, przyspieszające gojenie ran, a także zwalczające m.in. gronkowca złocistego (zawartość linaryny).
Bisabobol i organiczna oliwa z oliwek dają efekt nawilżenia i złagodzenia ewentualnych podrażnień.Sposób użyciaNałóż na dłoń
niewielką ilość szamponu i wmasuj w skórę główki dziecka. Spłucz wodą.Skład99,9% składników naturalnych19,8% składników
pochodzących z rolnictwa ekologicznegoKosmetyk został przetestowany na skórze wrażliwej.Nie zawiera oleju palmowego ani
kokosowego (również w postaci składników wtórnych emulgatorów), aby ograniczyć wpływ na środowisko.Kosmetyk przetestowany
pod kątem zawartości metali ciężkich (chromu, niklu, kobaltu).Opakowanie wykonano ze zrecyklingowanego tworzywa PET, opakowano
w karton z certyfikatem FSC.>>Więcej o kosmetykach prebiotycznych przeczytasz tutajSkład:Aqua (Water), Sodium Olivoyl Glutamate,
Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Lactic Acid, Parfum (Fragrance), Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Inulin, Sodium Chloride, Xanthan
Gum, Buddleja Davidii Extract*, Bisabolol*, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Glyceryl Olivate Oleate Estolides, Tetradecane, Hydrolyzed Rice
Protein, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil* składniki pochodzące z rolnictwa
ekologicznego
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