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Mustela chusteczki BIO z organicznej bawełny z wodą x 60
szt
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 szt

Postać Chusteczki

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
AQUA/WATER/EAU, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, SODIUM LEVULINATE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM
CITRATE.

COSMOS ORGANIC posiada certyfikat Ecocert Greenlife zgodnie ze standardami COSMOS.
99,8% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego. 10% wszystkich składników pochodzi z upraw
ekologicznych.
91% zawartości organicznej, z wyłączeniem wody i soli. Brak składników pochodzenia zwierzęcego.

Charakterystyka

Chusteczki z bawełny organicznej nasączone wodą, wykonane w 100% z włókien naturalnych. Zawierają w 99% oczyszczoną
wodę, wzbogacone organicznym aloesem, delikatnie oczyszczają skórę dziecka, pozostawiając ją ukojoną, miękką i nawilżoną.
Włókna Chusteczek są biodegradowalne i kompostowalne* w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko.

 * Włókna biodegradowalne wg norm PN-EN / ISO 20200, PN-EN 14 806 i PN-EN 14045. Włókna kompostowalne: włókna naturalne i organiczne -
ocena OWS.

Niezwykle miękkie chusteczki z organicznej bawełny do twarzy, dłoni i ciała maluszka, nadają się do użytku już od pierwszych
dni życia*. Delikatnie oczyszczają skórę i zapewniają przyjemne uczucie świeżości. Pozostawiają skórę ukojoną, miękką i
nawilżoną.
Nasza bawełna organiczna jest w 100% poddawana recyklingowi z przemysłu tekstylnego, uczestniczy w gospodarce o obiegu
zamknięty, zgodnie z naszym podejściem do zapobiegania produkcji odpadów. W 100% naturalne, biodegradowalne i
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kompostowalne włókna.* *
Opakowanie zostało zaprojektowane w sposób ekologiczny: bez dozownika, aby zmniejszyć zużycie plastiku o 47% * * *, a folia
zawiera do 10% plastiku pochodzącego z recyklingu.

* Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii.

* * Ulega biodegradacji zgodnie z normami PN-EN / ISO 20 200, PN-EN 14 806 i PN-EN 14 045. Kompostowalne: włókna naturalne i organiczne -
ocena OWS.

* * * W porównaniu z paczką z plastikowym zamknięciem.

W chusteczkach znajdziesz:
99% wody: 4 etapy uzdatniania wody filtrowanej, oczyszczonej i zmiękczonej.
Organiczny aloes: uprawiany na wyżynach Meksyku. Pochodzący z plantacji spełniających wymogi zrównoważonego
handlu, a dzięki swojej zdolności do przetrwania w suchych środowiskach jest pełen wody i nie wymaga częstego
podlewania.
100% bawełna organiczna: wyprodukowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w procesie
odpowiedzialnym społecznie i szanującym środowisko.
Produkt w 100% z bawełny organicznej, może zawierać śladowe ilości naturalnych cząstek z kwiatu bawełny. Bawełna
może z czasem zmieniać kolor, bez zmiany właściwości produktu.

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