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Mustela Stelatopia kojąca piżamka 6 - 12 m (rozmiar 67-74
cm)
 

Cena: 0,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Akcesoria dla dzieci

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED
OIL UNSAPONIFIABLES, SQUALANE, TOCOPHEROL, CERAMIDE NP

Charakterystyka

Połączenie 100% certyfikowanej bawełny oraz kojącej formuły w mikrokapsułkach w 100% opartej na składnikach pochodzenia
naturalnego.
WŁAŚCIWOŚCI: 

Pierwsza kojąca piżamka Stelatopia®, która łączy w sobie w 100% bawełnianą tkaninę i kojącą mikrokapsułkowaną
formułę w 100% opartą na składnikach pochodzenia naturalnego.
1- Kapsułkowane składniki są mocowane na bawełnianych włóknach
2- Stałe uwalnianie naturalnych składników
3- Kojące działanie na skórę

Tkanina zaprojektowana specjalnie dla skóry skłonnej do atopii:
100% bawełny, zalecane dla skóry atopowej
Certyfikat Oeko-tex standard 100®. Europejski certyfikat wprowadzający ścisłą kontrolę w celu zapewnienia bezpieczeństwa
skóry poprzez zakaz stosowania szkodliwych chemikaliów.
Zewnętrzne szwy: aby ograniczyć drapanie
Tkanina dostosowana do rosnącego dziecka: zwijane rękawy i stopki, amerykański kołnierzyk.
Opracowany we współpracy z Francuskim Instytutem Włókiennictwa i Odzieży (IFTH).
Kojąca formuła oparta w 100% na składnikach naturalnego pochodzenia:
Skuteczność w kojeniu świądu: zmniejsza chęć drapania
Poprawa jakości snu
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Miękka i ukojona skóra.
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ:

Stelatopia® Kojąca Piżamka specjalnie opracowana dla atopowej skóry dziecka.
Skutecznie łagodzi świąd: 81% zadowolenia (1)
Skutecznie koi skórę: 84% zadowolenia (1)
2 x mniej nocnych przebudzeń (2)
2 x szybsze zasypianie (3)
Miękka i ukojona skóra już po 7 dniach (1)

GWARANTOWANE BEZPIECZEŃSTWO:
Testowany pod kontrolą dermatologiczną i pediatryczną.
Wysoka tolerancja skórna.
Certyfikowany materiał tekstylny Oeko-tex standard 100®.
Hipoalergiczny - opracowany w celu zminimalizowania ryzyka reakcji alergicznych.
Formuła 0% zapachu, parabenów, ftalanów, fenoksyetanolu *

(1) Badanie kliniczne, według oceny badaczy pod kontrolą dermatologiczną i pediatryczną u 66 dzieci i dzieci ze skórą atopową w ciągu
28 dni. oprócz codziennej pielęgnacji emoliencyjnej
(2) Badanie konsumenckie 16 dzieci i dzieci ze skórą atopową przez 14 dni - oprócz codziennej pielęgnacji emoliencyjnej - we
współpracy z Francuskim Stowarzyszeniem Egzemy
(3) Badanie konsumenckie 14 dzieci i dzieci ze skórą atopową przez 21 dni - oprócz codziennej pielęgnacji emoliencyjnej - we
współpracy z Francuskim Stowarzyszeniem Egzemy

SKŁADNIKI I NATURALNOŚĆ:
MINIMALISTYCZNA FORMULA, OPARTA W 100% NA SKŁADNIKACH POCHODZENIA NATURALNEGO:

Opatentowane naturalne składniki relipidujące:
Destylat Oleju Słonecznikowego: ma działanie kojące i dostarcza lipidy niezbędne do utrzymania bariery skórnej.
Olej z Awokado: pomaga wzmocnić i ochronić barierę skórna, aby ułatwić odbudowę skóry uszkodzonej w wyniku atopii.
Ceramidy: pomagają przywrócić barierę skórną.
Skwalan: naturalny emolient, podobny do naturalnych lipidów skóry.
Witamina E: przeciwutleniacz.

Stosowanie
Kojąca piżama powinna być w bezpośrednim kontakcie ze skórą z odsłoniętymi zewnętrznymi szwami. Zewnętrzne szwy pomagają
ograniczyć drapanie. Można nosić samodzielnie lub pod zwykłą piżamkę. Do stosowania w połączeniu z codzienną pielęgnacją
emoliencyjną. Pranie w temperaturze 30 ° C. Do 20 prań.

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