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MEDIDERM BABY Olejek na ciemieniuchę dla n
 

Cena: 13,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Mediderm BABY olejek na ciemieniuchę dla niemowląt

Mediderm BABY
olejek na ciemieniuchę
dla niemowląt
50 ml

Kategoria: kosmetyk
Postać: olejek
Wskazania: Pielęgnacja delikatnej skóry niemowląt i dzieci, u których rozwinęła się ciemieniucha. Dzięki zawartości naturalnych
składników olejek nawilża, natłuszcza i odżywia delikatną, wrażliwą skórę głowy dziecka, dzięki czemu ułatwia odwarstwianie się i
usuwanie łusek.

Opis: Dzięki specjalnie dobranej kompozycji naturalnych składników preparat Mediderm BABY olejek na ciemieniuchę działa na delikatną
i wrażliwą skórę: nawilżająco, natłuszczająco, odżywiająco oraz zmiękczająco naskórek (dzięki czemu ułatwia odwarstwianie się i
usuwanie łusek ze skóry głowy dziecka). Zawarte w preparacie olej ze słodkich migdałów i olej słonecznikowy stanowią źródło
nienasyconych kwasów tłuszczowych i witamin potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania skóry. Skwalan zapewnia skórze
miękkość i elastyczność, prawidłowe nawodnienie oraz chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiska. Witamina E korzystnie
wpływa na kondycję skóry głowy niemowlęcia.

Sposób użycia: odpowiednią ilość olejku 1-2 dozy (lub więcej w razie potrzeby) nałożyć na dłonie lub wacik, a następnie delikatnie
nanieść na skórę głowy niemowlęcia i pozostawić najlepiej na parę godzin. Pozostałości olejku zmyć podczas kąpieli, a następnie
wyczesać miękką szczoteczką do włosów przeznaczoną dla niemowląt.

Nie zawiera SLS, parabenów, substancji zapachowych, barwników, konserwantów i może być stosowany już w pierwszym miesiącu
życia.
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Składniki/Ingredients: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Squalane, Tocopheryl Acetate.

Podmiot odpowiedzialny: Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44, 30-721 Kraków.
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