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Aromactiv olejek do rozgrzewającej kąpieli dzieci i niemowląt
125 ml
 

Cena: 18,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Olejki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Aromactiv w postaci olejku do rozgrzewającej kąpieli dzieci i niemowląt jest produktem, z którego można korzystać już od
1. dnia życia dziecka. Jest to szczególnie rekomendowane w okresie zwiększonej zachorowalności. Kosmetyk nie podrażnia dziecięcej
skóry, poza tym w jego składzie nie znajdują się terpeny (w tym kamfora, eukaliptol czy mentol). Olejek bardzo dobrze rozprowadza się w
wodzie.

Na co jest olejek Aromactiv? Wskazaniami do stosowania kosmetyku są katar, zatkany nos oraz powiązane z tym problemy z
oddychaniem. W składzie kosmetyku znajdują się olejki eteryczne, które uwalniają się w czasie kąpieli, przyczyniając się do oczyszczenia
dróg oddechowych. Kosmetyk Aromactiv w postaci olejku do rozgrzewającej kąpieli ułatwia udrożnienie zapchanego nosa i łagodzi
objawy kataru, a oprócz tego umożliwia dzieciom oddychanie nosem. Funkcją kosmetyku Aromactiv w postaci olejku jest również
rozgrzewanie w czasie kąpieli. Poza tym produkt pomaga dziecku zasnąć.

W opakowaniu znajduje się 125 ml olejku do kąpieli Aromactiv. W skład kosmetyku wchodzą substancje łagodzące dolegliwości
towarzyszące katarowi i ułatwiające dziecku oddychanie, a także sprzyjające jego łatwiejszemu zasypianiu. W czasie kąpieli uwalniane
są odświeżające zapachy mięty, eukaliptusa i sosny. Olejek do kąpieli Aromactiv w swoim składzie zawiera również mieszaninę olejów o
właściwościach nawilżających i natłuszczających skórę, a także wzmacniających jej naturalne bariery ochronne. W składzie kosmetyku
Aromactiv w postaci olejku do kąpieli znaleźć można ponadto witaminy, które korzystnie wpływają na kondycję dziecięcej skóry.

Jak korzystać z olejku Aromactiv? Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Do wanny należy wlać wraz z ciepłą
wodą około 1–2 nakrętek olejku Aromactiv, a następnie całość zamieszać dłonią, aby kosmetyk dobrze się rozprowadził. Nie powinno
się stosować większych ilości kosmetyku Aromactiv w postaci olejku niż zaleca producent. Należy unikać sytuacji, w których olejek
Aromactiv mógłby wejść w kontakt z oczami – szczególnie w nierozcieńczonej formie. W czasie kąpieli z rozgrzewającym olejkiem
Aromactiv należy zachować szczególną ostrożność, gdyż produkt bardzo dobrze rozprowadza się w wodzie, ale może też przyczynić się
do zwiększenia śliskości wanny.
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Kosmetyk Aromactiv w postaci olejku do rozgrzewającej kąpieli dla dzieci i niemowląt nie powinien być stosowany u każdego dziecka. 
Przeciwwskazaniem do stosowania olejku Aromactiv jest nadwrażliwość na którekolwiek z jego składników czynnych lub
pomocniczych. Wystąpienie objawów nadwrażliwości po zastosowaniu produktu wymaga jego odstawienia i kontaktu z lekarzem.
Produkt nie powinien być również stosowany u wcześniaków. Kosmetyk przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego i
każdorazowo powinien być rozcieńczany przed kontaktem ze skórą. Należy też przechowywać go w bezpiecznym miejscu, tak aby był
niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Charakterystyka

do przygotowania rozgrzewającej i aromatycznej kąpieli dla dzieci i niemowląt
już od 1 dnia życia, szczególnie w okresie przeziębień i zachorowań
uwalnia odświeżające i oczyszczające zapachy sosny, mięty i eukaliptusa
ułatwia dziecku oddychanie
udrożnia zapchany nos
łagodzi objawy kataru
rozgrzewa
pomaga dziecku spokojnie zasnąć
nie podrażnia skóry dziecka
Olejek dobrze rozprowadza się w wodzie. Nie podrażnia skóry.
Nie zawiera terpenów (kamfory, mentolu, eukaliptolu).

Stosowanie
Tylko do użytku zewnętrznego.
Wlać 1-2 nakrętki olejku do wanny z ciepłą wodą.
Zamieszać dłonią, aby dobrze rozprowadzić w niej olejek.
Unikać kontaktu nierozcieńczonego preparatu z oczami.
W przypadku kontaktu z oczami należy przemyć je czystą wodą.
Należy zachować ostrożność stosując Aromactiv olejek do kąpieli, gdyż może on spowodować większą śliskość wanny.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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