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Skarb Matki promocyjny zestaw - krem z filtrem dla
niemowląt i dzieci UV spf50+75 ml + żel do mycia rąk bez
wody 80 ml + kosmetyczka GRATIS!!!
 

Cena: 30,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent MACKAR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka
Skarb matki krem z filtrem dla niemowląt i dzieci UV SPF 50+

Polecany do stosowania w okresie letnim podczas silnej ekspozycji na słońce.
Wysoka ochrona przed promieniowaniem UV SPF 50+.
Skutecznie chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, wodoodporny.

Skarb matki - Żel do mycia rąk bez wody

Żel do mycia rąk Skarb Matki to prosta i skuteczna formuła ułatwiająca utrzymanie higieny skóry rąk w trudnych warunkach.
Dzięki zawartości etanolu i substancji bakteriobójczej zabija prawie 100 % bakterii takich jak : E. coli (pałeczki okrężnicy), S.
aureus ( gronkowca złocistego) oraz wiele innych groźnych bakterii tlenowych i wirusów.
Forma żelu sprawia, że preparat bardzo łatwo rozprowadza się, wchłania i jednocześnie usuwa widoczny brud . Nie pozostawia
uczucia lepkości. Dodatek estrów kokosowych gliceryny natłuszcza, nawilża i wygładza delikatną skórę rąk. Po zastosowaniu
żelu ręce są równie czyste jak i wypielęgnowane.
Żel sprawdzi się zarówno w podróży , na spacerze jak w domu np. po zwykłych czynności higienicznych (wizyta w toalecie,
zmiana pieluszek). Wygodne, małe opakowanie zmieści się w każdej kosmetyczce, w małej kieszonce dziecka i w ciasnym
schowku samochodowym.
Dodatkową atrakcją opakowania jest sprawiający trójwymiarowe wrażenie rysunek dna morskiego. Zaciekawi każde dziecko a
rodzicom łatwiej będzie umyć małe i ruchliwe rączki.
Żel antybakteryjny Skarb Matki:

usuwa do 100% bakterii
usuwa widoczny brud
daje uczucie świeżości
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nawilża i natłuszcza
szybko wysycha

Stosowanie
Skarb matki krem z filtrem dla niemowląt i dzieci UV SPF 50+
Krem należy nanosić ok 30 min przed wyjściem na spacer na odsłonięte części ciała. Podczas dłuższego przebywania na powietrzu (po
ok 2 godzinach lub wycieraniu ręcznikiem) nanieść ponownie.
Skarb matki - Żel do mycia rąk bez wody
Niewielką ilość żelu nanieść na dłonie i dokładnie rozprowadzić. Pozostawić doi wyschnięcia.

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