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Mustela Maternite balsam do brodawek 30 ml
 

Cena: 36,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Krem do brodawek Mustela Maternite to kosmetyk oparty wyłącznie na naturalnych składnikach, w tym m.in. organicznej oliwie z oliwek
o wysokiej czystości, bogatej w kwasy omega-6 oraz omega-9, która wspomaga działanie nawilżające i odżywcze na skórę. Krem działa
łagodząco na wrażliwe sutki kobiet, które karmią piersią, a także tworzy specjalną barierę ochronną na brodawkach, zapewniając tym
samym komfort i wygodę młodym mamom. Mustela Maternite to linia kosmetyków stworzonych dla mam, które zostały przebadane
dermatologicznie i są bezpieczne do stosowania zarówno w ciąży, jak również w okresie karmienia piersią.

Krem do brodawek Mustela Maternite sprzedawany jest w opakowaniu o pojemności 30 ml. Produkt wyróżnia wegańska formuła – nie
zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, a także nie zawiera substancji zapachowych.

Charakterystyka
Balsam do brodawek sutkowych Mustela Maternite to produkt certyfikowany ekologicznie, wyprodukowany w 100% z bezpiecznych
składników pochodzenia naturalnego. Kosmetyk ten został przebadany dermatologicznie, w związku z czym jest rekomendowany do
stosowania przez kobiety karmiące piersią. Specjalnie opracowana formuła kosmetyku wykazuje działanie ochronne i łagodzące, a także
wspiera regenerację skóry i zmniejsza uczucie dyskomfortu podczas karmienia. Co ważne, Mustela Maternite w formie balsamu do
brodawek tworzy cienką, nawilżającą barierę ochronną, przez co skutecznie chroni wrażliwe sutki w trakcie karmienia. Warto również
dodać, że preparat ten pomaga w regeneracji brodawek po karmieniu piersią, co jest szczególnie istotne na początkowym etapie laktacji.
W składzie balsamu do brodawek Mustela Maternite znajdziemy:

organiczną oliwę z oliwek o wysokiej czystości, która jest bogata w kwasy omega-6 oraz omega-9 o wykazuje bardzo dobre
właściwości odżywcze;
glicerynę pochodzenia naturalnego, która nawilża i chroni skórę;
laurynian sacharozy i stearynian sacharozy, które zapewniają dobrze rozprowadzającą się konsystencję dostosowaną do
karmienia piersią;
witaminę E, stanowiąca naturalny przeciwutleniacz.
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Balsam do brodawek sutkowych Mustela Maternite to gwarancja bezpieczeństwa zarówno dla mamy, jak i dla dziecka, która została
oceniona przez niezależnego eksperta. Regularne stosowanie preparatu pozwala uniknąć podrażnień i niewielkich pęknięć brodawek, a
także przynosi ukojenie po karmieniu piersią.

Stosowanie
Balsam Mustela Maternite należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniu. Po każdym karmieniu piersią należy
nakładać grubą warstwę balsamu Mustela Maternite na brodawki sutkowe. Ze względu na to, że jest to produkt bez spłukiwania, nie ma
konieczności oczyszczania brodawek po aplikacji balsamu, jednak należy się upewnić, że na sutku nie ma przyklejonych grudek balsamu
lub innych zanieczyszczeń (wówczas należy oczyścić sutek wodą). Przed następnym karmieniem piersią należy sprawdzić czystość
brodawek sutkowych. Napis na tubce: „Oczyść brodawki przed karmieniem piersią” jest wskazówką, jednak nie jest konieczne
stosowanie w tym celu środka myjącego.

Przechowywanie
Balsam do brodawek sutkowych Mustela Maternite należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej.
Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Składniki
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Glycerin, Aqua/Water/Eau, Sucrose Laurate, Sucrose Stearate, Tocopherol, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil.
* Składniki pochodzące ze zrównoważonych upraw.
 Wyprodukowany przy użyciu składników organicznych.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosować balsamu Mustela Maternite w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników zawartych w
preparacie.

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