
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

MomMe magiczny olejek pielęgnacyjny dla dzieci 150 ml
 

Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Olejki

Producent MOMME

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis
(Sweet Almond) Oil, Isoamyl Cocoate, Hydrogenated Vegetable Oil, Macadamia Ternifolia Oil, Orbignya Oleifera Seed Oil, Citrullus Lanatus
Seed Oil, Phospholipids, Glycine Soya Sterol, Stearic Acid, Glycerin, Palmitoyl PG-Linoleamide, Squalane, Parfum, Tocopherol (mixed),
Beta-Sitosterol, Squalene, Bisabolol, Citral, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool.

Charakterystyka

Kojący, hipoalergiczny olejek dla dzieci wymagających szczególnej, troskliwej pielęgnacji
Dzięki zastosowaniu wyłącznie organicznych olejów jest lekki i doskonale się wchłania, nie pozostawiając na skórze tłustej
warstwy.
Bazę olejku stanowią najwyższej jakości certyfikowane oleje: sezamowy, słonecznikowy, arbuzowy, babassu, makadamia, ze
słodkich migdałów i z pestek winogron, które zapewniają szerokie spectrum działania i pozwalają zregenerować nawet
najbardziej spierzchniętą, podrażnioną skórę.
MAGICZNY OLEJEK PIELĘGNACYJNY Dostarcza skórze cennych kwasów tłuszczowych, witamin, minerałów i antyutleniaczy.
Działa odżywczo i łagodząco, zapewnia optymalne natłuszczenie i nawilżenie.
Olejek został wzbogacony regenerującą witaminą E, łagodzącym bisabololem oraz roślinnym kompleksem biolipidów, który
uzupełnia ubytki w barierze ochronnej naskórka.
Idealnie nadaje się do regeneracyjnej kąpieli, odprężającego masażu lub codziennej pielęgnacji całego ciała.
Dzięki swojej lekkiej strukturze pozwala skórze swobodnie oddychać i nie zaburza procesu naturalnej termoregulacji.

Stosowanie
 RELASKUJĄCY MASAŻ – Niewielką ilość oliwki delikatnie wmasować w czystą, osuszoną skórę.
REGENERUJĄCA KĄPIEL- niewielką ilość oliwki (ok. 10-15 ml) wlać do wanienki z ciepłą wodą przygotowaną do kąpieli. Przemieszaj
wodę dłonią, aby dobrze rozprowadzić w niej olejek. Produkt nie wymaga spłukiwania.
UWAGA: jak każdy olejek, może spowodować większą śliskość wanny. Zachowaj ostrożność.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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