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Skarb matki zestaw Emulinka emulsja olejowa do kąpieli 250
ml + Balbinek balsam - emolient dla niemowląt i dzieci 275 ml
 

Cena: 31,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1zestaw

Postać Kremy

Producent MACKAR

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
SKARB MATKI w skład zestawu wchodzą:

Emulinka emulsja olejowa do kąpieli 250 ml
Balbinek balsam - emolient dla niemowląt i dzieci 275 ml
Krem pielęgnacyjny 75 ml

Charakterystyka
Emulinka emulsja olejowa do kąpieli 250 ml
Powinna być podstawowym produktem higienicznym w kosmetyczce każdego malucha od pierwszych dni życia dziecka. Chroni i
odbudowuje film hydrolipidowy niedojrzałej skóry i czyni ją bardziej odporną na czynniki zewnętrzne. Skutecznie nawilża, natłuszcza i
łagodzi podrażnienia. Regularne stosowanie Emulinki do kąpieli wspomaga leczenie problemów skórnych związanych z jej suchością i
świądem np. atopowego zapalenia skóry (AZS), wyprysku skórnego czy też łuszczycy.
Emulinka:

delikatnie myje
nawilża i natłuszcza
tworzy warstwę ochronną
łagodzi podrażnienia skóry
polecana przy atopowym zapaleniu skóry (AZS) i łuszczycy
nie zawiera alergenów i konserwantów

Balbinek balsam - emolient dla niemowląt i dzieci 275 ml
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Balbinek nie tylko intensywnie nawilża i natłuszcza skórę, ale również wspiera utrzymanie wilgoci w niej. Tworzy film ochronny
hamujący utratę wody, uelastycznia skórę oraz sprawia, że staje się miękka i aksamitna w dotyku. Balbinek bardzo dobrze się
wchłania, a delikatna kompozycja zapachowa nie zawiera alergenów.

Produkt nie zawiera również barwników i parabenów, a jedynie: ciekłą parafinę, trójglicerydy kwasu kaprylowego i
kaprynowego, alantoinę, wyciąg z aloesu, panthenol i glicerynę.
Co ważne, badania dermatologiczne produktu potwierdzają jego bardzo dobrą tolerancję przez skórę. Preparat
odpowiada wymaganiom testu zgodności ze skórą atopową i szczególnie wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom oraz
spełnia wymagania stawiane wyrobom kosmetycznym o deklarowanych właściwościach hipoalergicznych.
Jedynym przeciwwskazaniem do stosowania Balbinka są ostre stany zapalne skóry wymagające leczenia
farmakologicznego oraz stwierdzona alergia lub nadwrażliwość na którykolwiek z jago składników.
Produkt przebadany dermatologicznie. Polecany jest do stosowania już od pierwszych dni życia.

Krem zdrowa pupka 90 ml

do stosowania przy pieluszkowym zapaleniu skóry i odparzonej skórze niemowląt i dzieci od pierwszego dnia życia.
działanie: łagodzące, ochronne, zapobiega podrażnieniom skóry

Stosowanie
Emulinka emulsja olejowa do kąpieli 250 ml
Emulinka polecana jest do stosowania w trakcie codziennych kąpieli. Do wanienki napełnionej wodą należy wlać ok. 5-10 ml ( w
opakowaniu jest dołączona wygodna miarka) i równomiernie rozprowadzić. Kąpiel powinna trwać nie dłużej niż 10 minut a temperatura
wody nie powinna przekraczać 36 stopni, gdyż w wyższej temperaturze słabną właściwości natłuszczające preparatu. W sytuacji braku
możliwości przygotowania kąpieli, Emulinkę można zastosować bezpośrednio na zwilżona skórę. Wtedy preparat nie wymaga
spłukiwania wodą.
Balbinek balsam - emolient dla niemowląt i dzieci 275 ml
 Krem pielęgnacyjny 75 ml 
Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji pupy i całego ciała dziecka. Zapobiega odparzeniom. Krem pielęgnacyjny natłuszcza,
łagodzi i ochrania skórę dziecka przed drażniącymi czynnikami. Zawarty wyciąg z rumianku, d-pantenol, tlenek cynku i witamina E
zapobiegają powstawaniu stanów zapalnych oraz odparzeń. Polecany również jako krem tłusty ochronny na każdą pogodę.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

