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Alphanova Bebe organiczna oliwka do mycia i kąpieli 500 ml
 

Cena: 42,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Oliwki

Producent ALPHANOVA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olea europaea fruit oil*, Aqua, Cera alba, Calcium hydroxide, Capryloyl glycine,Tocopherol, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Sodium
hydroxide, Helianthus annuus seed oil.

* Składniki pochodzące z upraw ekologicznych

Charakterystyka

Tradycyjna formuła prowansalska z ekologiczną zieloną oliwą i wodorotlenkiem wapnia.
Zawiera więcej niż 50% ekologicznej zielonej oliwy z oliwek. Produkt czyści, łagodzi, chroni i nawilża. Oliwka zapobiega
utracie wody w naskórku, przez co nie dopuszcza do jego przesuszania.

Nie wysusza skóry. Jest bardzo delikatny, w składzie znajdują się wyłącznie składniki dobrze tolerowane przez skórę.
Hipoalergiczny, bez parabenów, bez fenoksyetanolu, bez triklosanu.

99,2% składników pochodzenia naturalnego i ekologicznych certyfikowanych przez ECOCERT Testowany pod
nadzorem dermatologicznym. Opracowany w celu zminimalizowania ryzyka alergii

Produkt nietestowany na zwierzętach.
Opakowanie nadające się do recyklingu.
Ekstrakty roślinne bez GMO, bez barwnika, bez żadnych składników pochodzenia zwierzęcego.
Formuła bez mydła ani siarczanu sodu.
Zapach bez alergenów, bez ftalanów.
Formuła bez olejków eterycznych i bez alergenów.

Stosowanie

 Mleczko do nawilżania skóry. Nałóż na rękę i wmasuj w skórę dziecka. Szczególnie dobrze potraktuj pachwiny, pachy, zgięcia
pod kolanami
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Mleczko do przemywania. Nałóż na wacik i przemyj nim potrzebne miejsca.
 Nawilżenie w kąpieli zamiast emolientów. Wlej kilka kropli do kąpieli noworodka, rozprowadź ręką, aż woda stanie się tłusta i
wykąp w niej noworodka.

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