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Bambino Rodzinny olejek pod prysznic morela 400 ml
 

Cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Olejki

Producent NIVEA POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Olejek pod prysznic o zapachu moreli marki Bambino to kosmetyk do stosowania na 2 sposoby: jako żel pod prysznic oraz płyn do
kąpieli. Olejek skutecznie, lecz łagodnie oczyszcza skórę i delikatnie ją natłuszcza. Jest odpowiedni dla osób o skórze wrażliwej lub
atopowej.

Kosmetyk bardzo dobrze odżywia i nawilża skórę, która staje się miękka i gładka w dotyku.
Olejek pod prysznic Bambino mogą stosować dorośli, a także dzieci już od 3. roku życia. Kosmetyk dobrze pielęgnuje skórę normalną,
suchą, wrażliwą, skłonną do podrażnień oraz alergiczną. Po myciu długo pozostaje na niej przyjemny, delikatny owocowy zapach.

Skład
Glycine Soja Oil, MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4, Ricinus Communis Seed Oil, Cocamide DEA, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil,
Parfum.

Charakterystyka
Olejek pod prysznic o zapachu moreli marki Bambino to kosmetyk, który może stanowić podstawę pielęgnacji dla całej rodziny. Jego
łagodna dla skóry formuła jest odpowiednia zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Olejek nie tylko oczyszcza, ale również nawilża skórę.
Redukuje uczucie suchości i ściągnięcia skóry, łagodzi podrażnienia.
Formuła olejku pod prysznic Bambino w aż 57% składa się z olejów pochodzenia naturalnego.

W jego składzie znajdują się substancje aktywne takie jak:

Kultowa oliwka Bambino – niezwykle delikatna i łagodna dla skóry. Zawiera witaminę F, która nawilża skórę oraz chroni ją przed
utratą wody. Witamina F wspomaga także funkcje ochronne naskórka oraz hamuje transepidermalną utratę wody. Oliwka
Bambino zyskała pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz atest PZH.
Olejek rycynowy (Ricinus Communis Seed Oil) – wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Olejek rycynowy
przyczynia się do optymalnego nawilżenia skóry. W czystej postaci ułatwia także leczenie dolegliwości takich jak oparzenia
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słoneczne, trądzik, czy infekcje grzybicze (takie jak zakażenia drożdżakami). Stosowanie olejku rycynowego zmiękcza skórę oraz
mobilizuje ją do produkcji kolagenu i elastyny. Dzięki temu olejek rycynowy opóźnia pojawianie się widocznych procesów
starzenia się skóry – spłyca istniejące zmarszczki mimiczne i bruzdy, a także spowalnia proces pojawiania się nowych.
Olej sojowy (Glycine Soja Oil) – substancja, w której składzie znajdują się wielonienasycone kwasy tłuszczowe, kwas linolowy
oraz witaminy A, E i K. Olej sojowy skutecznie nawilża i natłuszcza skórę (jest bardzo dobrym emolientem). Przywraca
funkcjonalność naturalnej bariery ochronnej skóry. Olej sojowy to także antyutleniacz – wpływa więc korzystnie na zachowanie
młodego wyglądu skóry.
Olej z nasion słonecznika (Helianthus Annuus Seed Oil) – substancja o bardzo bogatym składzie. W oleju z nasion słonecznika
znajdują się m.in. niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli NNKT (stanowią 90% składu oleju), woski, lecytyna, karoteny i
witamina E. Dzięki temu, olej z nasion słonecznika wzmacnia bariery naskórkowe, a także zmiękcza i wygładza skórę. Ma
działanie przeciwrodnikowe, przeciwzapalne i normalizujące (zapobiega tworzeniu się na skórze nowych zaskórników i krostek).
Witamina E – składnik zwany również „witaminą młodości”. Witamina E łagodzi podrażnienia oraz działa przeciwzapalnie.
Odżywia skórę, nawilża ją i uelastycznia oraz hamuje procesy starzenia się skóry. Witamina E chroni także skórę przed
negatywnym działaniem czynników zewnętrznych – odbudowuje warstwy lipidowe naskórka. Dzięki jej działaniu, skóra staje się
także mniej wrażliwa na promieniowanie słoneczne i jego skutki. Witamina E ujednolica koloryt skóry i zmniejsza widoczność
przebarwień – wszystko dlatego, że korzystnie wpływa na wzmocnienie ścian naczyń włosowatych.

Stosowanie
Olejek pod prysznic o zapachu moreli Bambino jest przeznaczony do stosowania na 2 sposoby: jako żel pod prysznic lub płyn do
kąpieli.
Jako żel pod prysznic: niewielką ilość olejku wmasować w wilgotną skórę i obficie spłukać.
Jako płyn do kąpieli: kilka kropel olejku dodać do wanny z wodą, wymieszać. Po kąpieli opłukać ciało czystą wodą.

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