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Mustela promocyjny zestaw - krem na ciemieniuchę 40 ml +
szampon w piance dla noworodków 150 ml
 

Cena: 58,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Szampony

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Mustela krem na ciemieniuchę 40 ml  

Łagodzi świąd i uczucie dyskomfortu dziecka dzięki właściwościom nawilżającym.
Szybko usuwa ciemieniuchę.
Zapobiega nawrotom ciemieniuchy redukując nadmiar sebum.
Do stosowania od pierwszych dni życia (również u niemowląt bezpośrednio po opuszczeniu oddziału neonatologii.)
Składnik aktywny pochodzenia naturalnego na bazie awokado: pomaga zmniejszyć nadmierną ilość wydzielanego sebum, aby
zapobiec powstawaniu ciemieniuchy.
Olej z ogórecznika: nawilża i pomaga usunąć złuszczoną skórę
Hipoalergiczny
Wysoka tolerancja dla skóry i oczu
0% substancji zapachowych, parabenów, ftalanów, fenoksyetanolu

Mustela Bebe Szampon w piance dla noworodków 150 ml

Zapobiega i likwiduje ciemieniuchę.Od PIERWSZYCH DNI ŻYCIA¹.
Opatentowana receptura. Delikatnie oczyszcza skórę głowy zachowując jej równowagę. Nie szczypie w oczy. Eliminuje
ciemieniuchę dzięki keratoregulującemu działaniu ß-hydroksykwasów i zapobiega nawrotom dzięki działaniu Klimbazolu. Nie
szczypie w oczy.

¹ Z wyjątkiem wcześniaków przebywających w szpitalu

Stosowanie
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Mustela krem na ciemieniuchę 40 ml 
Nakładaj na skórę pokrytą ciemieniuchą dziecka delikatnie masując. Pozostaw preparat na główce dziecka na całą noc, a następnie zmyj
krem przy użyciu Szamponu w piance dla niemowląt Mustela.

Mustela Bebe Szampon w piance dla noworodków 150 ml
Odmierzyć jedna dawkę szamponu naciskając pompkę. Delikatnie wmasować w wilgotne włosy. Pozostawić na 1-2 minuty. Dokładnie
spłukać.

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