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Baby Body Wash & Shampoo emulsja do mycia dla dzieci i
niemowląt 250ml
 

Cena: 19,87 PLN

Opis słownikowy

Dla dzieci Tak

Działanie nawilżające, oczyszczające, odświeża,
regeneruje

Gramatura ml

Konsystencja emulsja

Linie elitarne nie

Lokalizacja całe ciało

Pielęgnacja ciała tak

Pojemność 250

Producent Nacomi

Płeć unisex

Słońce nie

Opis produktu
 

Wrażliwa skóra dziecka wymaga odpowiedniej pielęgnacji na każdym kroku. Emulsja do mycia dla dzieci i niemowląt oczyszcza i chroni
skórę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Zawiera łagodne substancje myjące, które nie podrażnią delikatnej skóry Twojego
maluszka. Olej ze słodkich migdałów wraz z panthenolem zapewni odpowiednią pielęgnację i nawilżenie skóry Twojego szkraba już w
trakcie kąpieli. Produkt można stosować od pierwszych dni życia dziecka.

Emulsja do mycia dla dzieci i niemowląt nie tylko skutecznie myje, ale również odżywia i natłuszcza delikatną skórę malucha. Dzięki
lekkiej formule opartej na łagodnych substancjach myjących doskonale się rozprowadza, nie powodując podrażnień. Dodatkowo nie
uszkadza naturalnej bariery lipidowej naskórka i przynosi ulgę wrażliwej skórze.

Ulga dla wrażliwej skóry dziecka
Zawarty panthenol doskonale nawilża skórę, sprawiając, że staje się miękka i elastyczna. Nie wywołuje alergii i podrażnień. Łagodzi
zaczerwienienia i odparzenia na delikatnej skórze dziecka. Dodatkowo wpływa korzystnie na jej regenerację i potęguje działanie innych
składników nawilżających.

Hydrolizowane proteiny ryżu to całkowicie naturalne składniki. Zawierają znaczne ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Proteiny
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ryżu zawarte w emulsji intensywnie pielęgnują i regenerują skórę. Odpowiadają za utrzymywanie wody w naskórku oraz nawilżają,
zmiękczają i wygładzają jego strukturę. Sprawiają, że skóra staje się aksamitnie gładka i miękka oraz nadają jej zdrowy wygląd.

Długotrwałe nawilżenie
Olej ze słodkich migdałów doskonale nawilża i aktywuje ochronną barierę skóry. Działa jak naturalny emolient, wygładzając skórę.
Natychmiast wnika w skórę, dogłębnie ją odżywiając, przy czym nie pozostawia tłustej warstwy. Dzięki swoim właściwościom
przywraca miękkość i elastyczność skórze maluszka.

Gliceryna pomaga substancjom aktywnym przedostać się w głąb skóry, dzięki czemu staje się ona nie tylko intensywnie nawilżona, ale
również odżywiona od wewnątrz. Przywraca skórze optymalne nawodnienie i pomaga utrzymać je na długi czas.

Uwagi: Produkt można stosować od pierwszych dni życia dziecka. Produkt przebadany dermatologicznie. Odpowiada wymaganiom
testu zgodności ze skórą atopową i szczególnie wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom (Skin Compatibility Test) oraz spełnia
wymagania stawiane wyrobom kosmetycznym o deklarowanych właściwościach tzw. hipoalergicznych. (Wydana opinia nie dotyczy
osób u których występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników badanego kosmetyku).

Sposób użycia: odrobinę emulsji należy rozprowadzić na skórze i włosach dziecka, a następnie spłukać. Emulsję można również dodać
bezpośrednio do wody. Unikaj kontaktu z oczami.
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