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Bepanthen baby maść ochronna 100 g + 30 g GRATIS!!!
 

Cena: 60,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 100g + 30g

Postać Maści

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Bepanthen Baby to maść ochronna przeznaczona do użytkowania od pierwszych dni życia, która wspomaga naturalne procesy
regeneracyjne skóry, odżywia i chroni ją przed podrażnieniami, w tym m.in. odparzeniami pieluszkowymi. Produkt wyróżnia specjalna
formuła zawierająca prowitaminę B5, która przyspiesza procesy naturalnej regeneracji skóry oraz wzmacnia jej barierę ochronną.
Bepanthen Baby charakteryzuje także lekka, przezroczysta konsystencja, która z jednej strony pielęgnuje skórę, a z drugiej pozwala jej
swobodnie oddychać. Bepanthen Baby jest prosty w aplikacji, a także w usuwaniu resztek z ciała.
Maść Bepanthen Baby może być stosowana także w okresie karmienia w celu regeneracji podrażnionych lub popękanych brodawek
sutkowych. Nie zawiera konserwantów, substancji antyseptycznych, barwiących lub zapachowych. Produkt sprzedawany w zestawie
promocyjnym – tubka zawiera 100 g maści Bepanthen Baby plus dodatkowe 30 g gratis.

Opis
Bepanthen Baby Maść Ochronna działa na dwa sposoby: chroni pupę dziecka przed wystąpieniem odparzeń pieluszkowych oraz zawiera
pantenol, który wspomaga regenerację delikatnej skóry dziecka, w razie gdy one wystąpią. Więcej informacji w ulotce w środku
opakowania.

Bapanthen Baby Maść Ochronna nie zawiera substancji: zapachowych, antyseptycznych, konserwantów oraz nie zawiera barwników.

Cechy

poręczna tubka
pielęgnacja i ochrona przed odparzeniami pieluszkowymi u niemowląt
7 złotych standardów idealnego produktu*
* 7 złotych standardów idealnego produktu ochronnego przeciw odparzeniom pieluszkowym

Składniki
Aqua (Water), Lanolin, Paraffinum liquidum, Petrolatum, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis oil, Cera alba, Cetyl alcohol, Stearyl alcohol,
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Ozokerite, Glyceryl oleate, Lanolin alcohol

Stosowanie
W celu ochrony delikatnej skóry dziecka przed odparzeniem pieluszkowym rekomendowane jest stosowanie maści przy każdej zmianie
pieluszki.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Bayer Sp. z o.o.

Ważne
100 + 30 g gratis

Zawartość opakowania
130

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