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Pampers Kids Hygiene on-the-go nawilżane chusteczki
podróżne x 40 szt
 

Cena: 7,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 szt

Postać Chusteczki

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Skóra niemowląt i małych dzieci jest bardzo delikatna, dlatego też wymaga łagodnej higieny i ochrony. Nawilżane chusteczki podróżne
Pampers Kids Hygiene to pierwsze chusteczki Pampers opracowane specjalnie pod kątem usuwania bakterii z rąk, twarzy i ciała
Twojego dziecka. Zapewniają delikatne czyszczenie dzięki swojej unikalnej formule na bazie wody z 2x większą zawartością łagodnych
substancji oczyszczających*. Nawilżane chusteczki podróżne Pampers Kids Hygiene zostały przetestowane dermatologicznie i
zatwierdzone przez dermatologów z organizacji Skin Health Alliance. Nie zawierają alkoholu ani barwników, ponieważ opracowano je z
myślą o delikatnej skórze niemowląt i małych dzieci. Chcesz wiedzieć więcej o stosowanych przez Pampers składnikach? Odwiedź
stronę pampers.pl* w porównaniu z chusteczkami Pampers Fresh Clean

Cechy

Pomagają delikatnie usuwać bakterie
Nawilżane chusteczki dla dzieci z unikalną formułą na bazie wody, zawierającą 2x więcej łagodnych substancji oczyszczających
(w porównaniu z chusteczkami Fresh Clean)
Testowane dermatologicznie
0% alkoholu, barwników, parabenów
Łagodne oczyszczanie dzięki miękkiemu, grubemu materiałowi
Zatwierdzone przez dermatologów z organizacji Skin Health Alliance
Odpowiednie do rąk, twarzy i ciała
Wykonane z włókien pochodzenia roślinnego

Składniki
Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid, Sorbitan Caprylate, Sodium Citrate, Sodium Benzoate, Disodium EDTA, Parfum,
Xanthan Gum
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Przeciwwskazania
Aby zapobiec ryzyku uduszenia, opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Producent
Procter & Gamble

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

Galeria
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