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Cheeky Panda Handy Wipes bambusowe chusteczki
nawilżane x 12 szt
 

Cena: 4,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 12 szt

Postać Chusteczki

Producent CHEEKY PANDA

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Jedyne na rynku chusteczki z bambusa nasączone w 99% oczyszczoną wodą oraz wyciągiem z aloesu i owoców z certyfikatami
Vegan i Cruelty Free – nie testowane na zwierzętach
Naturalnie antybakteryjne i nawilżające działanie bambusa sprawia, że są idealne dla niemowląt, alergików oraz osób z bardzo
wrażliwą skórą. Niezależne badania dermatologiczne, przeprowadzone przez firmę SGS (światowego lidera w dziedzinie
inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji) potwierdziły całkowity brak podrażnień u wszystkich badanych.
Całkowicie biodegradowalne – w przeciwieństwie do chusteczek z tworzyw sztucznych, bambusowe chusteczki nawilżane
Cheeky Panda to luksus, który nie zostanie z nami na zawsze.
Handy Wipes – podręczne nawilżane chusteczki z bambusa, dla dzieci i dorosłych

Przeznaczone dla dzieci i dorosłych, można stosować do twarzy, ciała, rąk
Zawierają 99% oczyszczonej wody, wyciąg z aloesu, owoców oraz odrobinę naturalnych czynników antybakteryjnych
Jedyne na rynku chusteczki z bambusa nasączone w 99% oczyszczoną wodą oraz wyciągiem z aloesu i owoców z
certyfikatami Vegan i Cruelty Free – nie testowane na zwierzętach
Super przyjazne dla skóry: bambus jest naturalnie antybakteryjny, przeciwgrzybiczny, hipoalergiczny
Luksusowo miękkie, jednocześnie wyjątkowo mocne
Bezzapachowe
Idealne dla alergików, dla niemowląt od pierwszych dni życia
Całkowicie biodegradowalne
Opakowanie w 100% podlegające recyklngowi (PET1)
Opakowanie zawiera 12 chusteczek

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