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Mustela Maternite promocyjny zestaw - krem na rozstępy
150 ml + żel do mycia 200 ml GRATIS!!!
Cena: 49,98 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

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 Bebe żel do mycia 200 ml GRATIS!!!
Charakterystyka
Mustela maternite krem na rozstępy
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 Bebe żel do mycia
Delikatny żel do mycia dla niemowląt i dzieci idealny do codziennego mycia ciała i włosów już od pierwszych dni życia. (1).
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.
Skutecznie oczyszcza chroniąc jednocześnie delikatną skórę ciała i głowy noworodka (1), niemowlęcia i dziecka.
Działa łagodząco i kompensuje wysuszające działanie wody.
Nie szczypie w oczy.
Bezpieczeństwo gwarantowane od pierwszych dni życia:
Przetestowany pod kontrolą dermatologów i pediatrów.
Wysoka tolerancja dla wrażliwej skóry i oczu.
Hipoalergiczny – formuła opracowana w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych
0% parabenów, ftalanów, fenoksyetanolu, SLS, SLES*
* - 90% składników pochodzenia naturalnego
(1) Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii.
Stosowanie
Mustela maternite krem na rozstępy
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 Bebe żel do mycia
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.
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