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Bentley Organic spray dezynfekujący do mycia zabawek 500
ml
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Aerozole

Producent BENTLEY ORGANIC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Alc. Denat*, Decyl Glucoside, Lauryl Betaine, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Lactic Acid, Glycerin, Citrus Aurantium
Bergamia (Bergamot) Fruit Extract, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus
Tangerina (Tangerine) Extract, Ascorbic Acid, Citric Acid, Citrus Medica Limonum Peel Oil

* Certified Organically Grown Ingredient
* * Derived from Certified Organically Grown Ingredient

(Składniki: woda, alk. denat*, glukozyd decylu, laurylobetaina, ekstrakt z liści aloesu*, kwas mlekowy, gliceryna, wyciąg z pomarańczy
bergamota, wyciąg z owocu grejpfruta, olejek z owocu pomarańczy, wyciąg z owocu mandarynki, kwas askorbinowy, kwas cytrynowy,
olejek ze skórki cytryny*

*certyfikowany, organicznie wyhodowany składnik)

Charakterystyka

Unikalny i innowacyjny produkt zabijający 99,9% szkodliwych bakterii, pozostawiając zabawki i powierzchnie wokół Twojego
dziecka higienicznie czyste.
Spray ma szczególne właściwości i nie znajdziesz drugiego takiego na polskim rynku.Wolny od szkodliwych substancji
chemicznych dezynfekujący spray zawiera naturalne składniki antybakteryjne, łagodne dla środowiska i bezwzględne dla
bakterii. Nie pozostawia osadu, pozwalając Twojemu dziecku bezpiecznie bawić się bezpośrednio po jego użyciu.
Umyjesz nim nie tylko zabawki, ale także najbliższe otoczenie dziecka:

Krzesełka do karmienia, śliniaczki, podkładki śniadaniowe
Kosze na śmieci i na brudne pieluszki
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Maty do przewijania i nocniczki
Powierzchnie, na których przygotowywano potrawy z surowego mięsa

Wrażliwa skóra niemowlaka jest bardzo podatna na negatywne skutki działania syntetycznych substancji chemicznych
znajdujących się w wielu produktach dostępnych na rynku, dlatego Bentley Organic stworzył serię Baby Care. Seria Baby Care to
codzienna pewność bezpiecznej opieki nad dzieckiem.
Linia artykułów dla niemowląt Bentley Organic została stworzona z myślą o wrażliwej skórze dziecka. Te niezwykle delikatne,
naturalne produkty posiadają łagodzącą i jednocześnie ożywiającą mieszankę cytrynowej i kwiatowej nuty zapachowej.

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