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Sylveco kremowy szampon i płyn do kąpieli dla dzieci 300 ml
 

Cena: 39,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Szampony

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Hypoalergiczny, wyjątkowo delikatny, przeznaczony do codziennego mycia włosów oraz kąpieli niemowląt i dzieci. Zawiera bardzo
łagodne, ale jednocześnie skuteczne środki myjące, które nie podrażniają nawet najbardziej wrażliwej skóry. Nie szczypie w oczy,
pozostawia skórę i włosy miękkie w dotyku. Połączenie składników nawilżających i natłuszczających gwarantuje utrzymanie naturalnej
bariery ochronnej i zapobiega utracie wody.

Z dodatkiem naturalnego oleju eterycznego z szałwii muszkatołowej. Przeznaczony dla dzieci i niemowląt od pierwszych dni życia.

Składniki aktywne:
Olej ze słodkich migdałów - zmiękcza, odżywia i uelastycznia skórę, znakomicie pielęgnuje skórę wrażliwą i bardzo suchą, łagodzi objawy
alergii. Olej szczególnie polecany do pielęgnacji dzieci.

Kwas mlekowy - jeden z naturalnych składników skóry i włosów. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, pobudza skórę do
regeneracji i wzmacnia jej barierę ochronną.

Gliceryna - składnik nawilżający, zapobiega utracie wody w naskórku, ułatwia przenikanie innych substancji w głąb skóry.

Mocznik - przyciąga i zatrzymuje wodę w górnych warstwach naskórka. Likwiduje szorstkość skóry, ma działanie zmiękczające i
uelastyczniające. Ułatwia również wnikanie substancji aktywnych w głąb skóry.

Panthenol - prowitamina B5, silnie regeneruje i nawilża skórę. Wzmacnia i pogrubia włosy, nadaje im połysk oraz zapobiega rozdwajaniu
się końcówek.

Cechy

delikatnie myje i pielęgnuje
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zapobiega wysuszeniu skóry
łagodzi podrażnienia
naturalna pielęgnacja

Składniki
Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glycerin, Panthenol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cyamopsis
Tetragonoloba Gum, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Urea, Salvia Sclarea Oil

Stosowanie
Sposób użycia: Jako szampon rozprowadzić na mokrych włosach i spienić. Dokładnie spłukać wodą. Jako płyn do kąpieli: nalać
niewielką ilość płynu na myjkę lub gąbkę i rozmasować na skórze. Można także wlać nakrętkę płynu na wanienkę wody. Aby zapewnić
dziecku komfort mycia zalecamy unikać kontaktu płynu z oczami.

Producent
SYLVECO Piela Radosław

Zawartość opakowania
300

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