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Alphanova Sante naturalne mleczko przeciw rozstępom 400
ml
 

Cena: 75,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent ALPHANOVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Aloe barbadensis leaf extract*, Glycerin, Glyceryl stearate, Adansonia digita seed oil*, Butyrospermum parkii butter*, Macadamia
ternofolia seed oil*, Prunus armeniaca Kernel oil*, Rosa canina fruit oil*, Cetearyl alcohol, Talc, Capryloyl glycine, Coco-caprylate/Caprate,
Coconut alkanes, Sodium stearoyl,glutamate, Bisabolol , Tocopherol, Xanthan gum, Parfum, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Sodium hydroxide.

*Składniki z rolnictwa ekologicznego
99.3% składników pochodzenia naturalnego
19% składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Charakterystyka

Ten innowacyjny kosmetyk został stworzony, aby zapobiegać rozstępom i leczyć je w ich początkowym stadium.
Jego receptura charakteryzuje się dużą zawartością różnorodnych olejów używanych przez kobiety w ciąży na całym świecie,
aby zapobiegać i eliminować rozstępy.
Świetnie nadaje się dla nastolatków w okresie szybkiego wzrostu.
Testowany dermatologicznie, nie pozostawia tłustej i lepkiej warstwy, nie zawiera parabenów i alergenów, nie wchodzi w reakcję
z USG.
To, co wyróżnia Mleczko Przeciw Rozstępnom Alphanova Sante:

Hypoalergiczne
Nie zawiera parabenów, fenoksyetanolu, triclosanu
Nie zawiera Sodium Laureth Sulphate
99.3% składników pochodzenia naturalnego
Testowane dermatologicznie
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Testowane pod nadzorem pediatrów
Formuła opracowana, aby zminimalizować ryzyko alergii
Produkt nietestowany na zwierzętach
Ekologiczne opakowanie
Wyciągi roślinne nie pochodzą z roślin modyfikowanych genetycznie GMO
Nie zawiera barwników
Żaden ze składników nie jest pochodzenia zwierzęcego
Bardzo delikatna formuła
Formuła nie zawiera olejków eterycznych, które często uczulają

Stosowanie
Rano i wieczorem, masuj delikatnie wybrane okolice (brzuch, piersi, uda, biodra)

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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