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Mustela delikatny żel do mycia ciała i włosów 500 ml
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Żele

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Mustela w postaci delikatnego żelu do mycia ciała i włosów jest produktem, który może być stosowany już u najmłodszych
dzieci od 1. dnia życia, w tym u wcześniaków poza oddziałem neonatologii. Ma on właściwości delikatnie oczyszczające, a przy tym
łagodzące wrażliwą skórę. Wyrób jest przebadany dermatologicznie i ma aż 93% składników pochodzenia naturalnego. Kosmetyk
Mustela w postaci delikatnego żelu do mycia ciała i włosów jest zamknięty w specjalnej butelce z pompką, dzięki czemu korzystanie z
niego jest bardzo wygodne i szybkie. Produkt ma bardzo przyjemny zapach, który długotrwale pozostaje na skórze. W składzie
kosmetyku nie ma dodatku mydła, poza tym delikatny żel do mycia ciała i włosów Mustela nie szczypie w oczy.

Na co jest delikatny żel do mycia ciała i włosów Mustela? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienne mycie ciała i głowy.
Produkt można wykorzystać u noworodków, a także stosować u niemowląt i dzieci. Delikatny żel do mycia ciała i włosów Mustela
skutecznie oczyszcza dziecięcą skórę, a jednocześnie ma działanie łagodzące i pomaga ją chronić. Funkcją kosmetyku Mustela jest też
kompensowanie wysuszającego działania wody. Za działanie kosmetyku odpowiada między innymi Avocado Perseose®, czyli chroniony
patentem składnik aktywny, którego działanie polega na wzmacnianiu bariery skórnej, a także na nawilżaniu skóry oraz ochronie jej
bogactwa komórkowego przy kąpieli.

W opakowaniu znajduje się 500 ml delikatnego żelu do mycia ciała i włosów Mustela. W skład kosmetyku wchodzi 93% składników
pochodzenia naturalnego oraz 7% składników, które zapewniają produktowi odpowiednią konsystencję i chronią jego formułę. W
składzie produktu znaleźć można przede wszystkim organiczne awokado, które uprawiane jest odpowiedzialnie. Dodatkowo formuła 
delikatnego żelu do mycia ciała i włosów Mustela zawiera w składzie witaminę B5, która ma właściwości łagodzące. Całość
wspomagają łagodne dla dziecięcej skóry środki powierzchniowo-czynne, które są przeznaczone do delikatnego oczyszczania.
Szczegółowy skład kosmetyku można sprawdzić na jego opakowaniu.

Jak stosować kosmetyk Mustela w postaci delikatnego żelu do mycia ciała i włosów? Produkt jest przeznaczony do codziennego
stosowania. Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących korzystania z niego. Opakowanie z wygodną pompką ułatwia
dozowanie produktu. Kosmetyk należy nałożyć w niewielkiej ilości na dłoń, a następnie dobrze spienić, po czym w takiej postaci
wykorzystać go do delikatnego mycia ciała dziecka oraz wrażliwej skóry jego głowy. Delikatny żel do mycia ciała i włosów
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Mustela powinien być następnie dobrze spłukany ze skóry, po czym zaleca się łagodne oczyszczenie dziecka, unikając jednocześnie
pocierania jego skóry, co mogłoby być drażniące. Przy osuszaniu dziecięcej skóry należy zwrócić szczególną uwagę na okolice
pieluszkowe oraz fałdki.

Charakterystyka

Delikatny żel do mycia dla niemowląt skutecznie oczyszcza chroniąc jednocześnie delikatną skórę ciała i głowy dziecka.
Przeznaczony do codziennego stosowania już od PIERWSZYCH DNI ŻYCIA (1).
Działa łagodząco i kompensuje wysuszające działanie wody.
Główny składnik aktywny pochodzący z awokado dba o skórę i pomaga chronić cenny, ale delikatny kapitał komórkowy
noworodka.

1 Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii.

PRZYJEMNOŚĆ STOSOWANIA:
Pozostawia na skórze wyjątkowy zapach.
Dostępny w butelce z pompką o dużej pojemności!

SKŁADNIKI I NATURALNOŚĆ:
Żel zawiera Avocado Perseose®, chroniony patentem składnik aktywny, który wzmacnia barierę skórną, nawilża i chroni
bogactwo komórkowe skóry podczas każdej kąpieli
Zawiera witaminę B5, która łagodzi delikatną skórę dziecka
Łagodne substancje powierzchniowo czynne delikatnie myją zapobiegając wysuszaniu skóry ciała i głowy
Bez dodatku mydła, produkt nie szczypie w oczy.

Stosowanie
Nabierz na dłoń niewielką ilość Delikatnego żelu, umyj ciało i włosy dziecka doprowadzając do wytworzenia piany, a następnie spłucz.

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

Galeria
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