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Mustela chusteczki oczyszczające x 70 szt
 

Cena: 17,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 70 szt

Postać Chusteczki

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
AQUA /WATER/EAU, GLYCERIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, ALLANTOIN,
1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, TARTARIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, SAPONARIA
OFFICINALIS LEAF/ROOT EXTRACT, TROPOLONE, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM
(FRAGRANCE).

Charakterystyka

WŁAŚCIWOŚCI:
Delikatnie oczyszczają skórę i pozostawiają przyjemne uczucie świeżości.
Pozostawiają skórę noworodka (1), niemowlęcia i dziecka miękką i nawilżoną.
Bezpieczeństwo gwarantowane od pierwszych dni życia:
Przetestowane pod kontrolą dermatologów i pediatrów.
Wysoka tolerancja dla wrażliwej skóry i oczu.
Hipoalergiczne – formuła opracowana w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych.
0% parabenów, ftalanów, fenoksyetanolu*

(1) Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii.

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ:
Łagodnie oczyszczają delikatną skórę niemowlęcia: 98% satysfakcji (2).
Po użyciu skóra pozostaje gładka: 97% satysfakcji (2).
Test użytkowania przeprowadzony pod kontrolą dermatologów i pediatrów na grupie 59 dzieci, w tym niemowląt poniżej
trzeciego miesiąca życia, w okresie 3 tygodni (samoocena).

PRZYJEMNOŚĆ STOSOWANIA
Miękkie i delikatne. Chusteczki dla niemowląt i dzieci Mustela pozostawiają na skórze wyjątkowy zapach.
Pozwalają na szybkie oczyszczenie twarzy, bez konieczności spłukiwania. Idealne w podróży.
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SKŁADNIKI I NATURALNOŚĆ:
Avocado Perseose, chroniony patentem naturalny składnik aktywny: wzmacnia barierę skórną, nawilża i chroni
bogactwo komórkowe skóry
Gliceryna pochodzenia roślinnego: nawilża i chroni skórę przed utratą wody
Wyciąg z liści aloesu: koi
Wyciąg z liści mydlnicy lekarskiej: substancja oczyszczająca pochodzenia naturalnego
Alantoina: zmiękcza
Nie zawierają alkoholu

97% składników pochodzenia naturalnego*

Stosowanie
Wyjmij chusteczkę Mustela i delikatnie oczyść nią twarz dziecka. Po użyciu dobrze zamknij opakowanie. Nie wyrzucaj chusteczki do
toalety.

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

Galeria
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