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Mustela Maternite promocyjny zestaw - krem na rozstępy
150 ml + olejek na rozstępy 105 ml
 

Cena: 74,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Mustela Maternite promocyjny zestaw, w skład którego wchodzi:

Mustela Maternite krem na rozstępy 150 ml
Mustela Maternite olejek na rozstępy 105 ml

Charakterystyka
Mustela Maternite krem na rozstępy 150 ml

WSKAZANIA:
Wzmacnianie skóry i zapobieganie powstawaniu rozstępów od początku ciąży.

Specjalnie opracowana formuła, aby zapobiegać powstawaniu rozstępów w czasie ciąży i po porodzie.
Działanie 3 w 1:

zapewnia długotrwałe nawilżenie
poprawia elastyczność skóry
łagodzi uczucie napięcia skóry

Receptura:
Olej z awokado, opatentowany naturalny składnik aktywny: bogaty w NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe)
chroni i uzupełnia barierę skórną osłabioną podczas ciąży.
Peptydy awokado, opatentowany naturalny składnik aktywny: wzmacniający płaszcz hydrolipidowy skóry. Łagodzi
uczucie napięcia i nawilża skórę.
Kompleks polifenoli marakui i ekstraktu oczaru wirginijskiego, składniki pochodzenia naturalnego: poprawia
elastyczność, zapobiegając powstawaniu rozstępów.
Gliceryna pochodzenia roślinnego: nawilża i chroni skórę.
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Mustela Maternite olejek na rozstępy 105 ml

WSKAZANIA:
Wzmocnienie, nawilżenie, zwiększenie elastyczności i odporności na rozciąganie skóry od 1. dnia ciąży.

Olejek nawilża i wygładza skórę, pielęgnuje ją oraz nadaje jej jedwabistą miękkość i dyskretny zapach. Wyjątkowa kompozycja
naturalnych olejków roślinnych dostarcza skórze cennych składników odżywczych.
Receptura:

Opatentowany naturalny olej z awokado – czysty i bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, pomaga przywrócić i
utrzymać osłabiony podczas ciąży płaszcz hydrolipidowy
Koncentrat oleju z marakui, opatentowany składnik pochodzenia naturalnego – poprawia elastyczność i zachowuje
sprężystość skóry.
Organiczny olej słonecznikowy – bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe, nawilża skórę.
Witamina E – jest naturalnym przeciwutleniaczem.

Produkt hipoalergiczny. Opracowany, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych. Nie zawiera parabenów, ftalanów,
fenoksyetanolu oraz olejów mineralnych, olejków eterycznych, silikonów.

Stosowanie
Mustela Maternite krem na rozstępy 150 ml

Stosuj od pierwszego miesiąca ciąży, aż do kilku miesięcy po porodzie. Nakładaj cienką warstwę kremu rano i wieczorem na
brzuch, uda, biodra i piersi. Nie stosować na bliznę po cesarskim cięciu.

Mustela Maternite olejek na rozstępy 105 ml

Stosuj od pierwszego miesiąca ciąży, aż do kilku miesięcy po porodzie, wmasowując olejek rano i wieczorem na brzuch, uda,
biodra i piersi zachowując ogólne zasady higieny podczas karmienia piersią. Nie nakładaj na świeże blizny po cesarskim cięciu.
Szybko się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu na skórze.

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