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Alphanova Bebe organiczne mleczko do mycia 500 ml
 

Cena: 37,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent ALPHANOVA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

ALPHANOVA Bebe organiczny krem nawilżający do twarzy i ciała to pielęgnacja suchej i wrażliwej skóry niemowląt.
Naturalna pielęgnacja wegańska z organiczną oliwą, masłem shea i wyciągiem z bawełny.
Hipoalergiczna formuła testowana pod kontrolą dermatologiczną.
Pozostawia skórę elastyczną, miękką, pod pełną ochroną. Zmniejsza zaczerwienienie.

Składniki
Aqua, Anthemis nobilis (Chamomille) flower water*, Olea europaea fruit oil*, Cetearyl alcohol, Glycerin, Cetearyl glucoside, Calendula
officinalis flower extract, Lilium candidum bulb extract, Triticum vulgare germ oil, Bisabolol*, Sodium benzoate, Sodium levulinate,
Glyceryl caprylate, Parfum, Helianthus annuus seed oil, Sclerotium gum, Tocopherol, Citric acid, Levulinic acid, Benzoic acid, Glucose,
Potassium sorbate.

99.7% wszystkich składników pochodzenia naturalnego
17.6% wszystkich składników pochodzenia organicznego

Charakterystyka

Hipoalergiczne, organiczne mleczko myjące dla zdrowej i suchej skóry niemowląt.
Kremowa formuła naturalnego pochodzenia z organiczną oliwą z oliwek i ekstraktami z nagietka oraz lilii.
Pozostawia skórę czystą, ukojoną i chronioną.
Do codziennego stosowania - oczyszczanie całego ciała.
Jest bardzo delikatne. Do kompozycji użyto tylko składników uznanych za nietoksyczne i z dobrą tolerancją dla skóry.
Może być również stosowane codziennie przez mamę do usuwania makijażu.
W połączeniu z płatkami kosmetycznymi tworzy dobrą alternatywę dla chemicznych chusteczek nawilżających.
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Stosowanie
Nalać niewielką ilość mleczka na wacik lub bezpośrednio na skórę. Pocierać delikatnie, aby usunąć zanieczyszczenia.

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