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Sylveco promocyjny zestaw dla dzieci - kremowy szampon i
płyn do kąpieli 300 ml + oliwka do ciała z betuliną 200 ml +
myjka do kąpieli GRATIS!!!
 

Cena: 37,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Szampony

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Sylveco promocyjny zestaw dla dzieci, w skład którego wchodzi:

Sylveco kremowy szampon i płyn do kąpieli dla dzieci 300 ml
Sylveco oliwka dla dzieci do ciała z betuliną 200 ml
myjka do kąpieli GRATIS!!!

Składniki
Sylveco kremowy szampon i płyn do kąpieli dla dzieci
Woda, Glukozyd laurylowy, Betaina kokamidopropylowa, Glukozyd kokosowy, Gliceryna, Panthenol, Olej ze słodkich migdałów, Kwas
mlekowy, Benzoesan sodu, Guma guar, Mocznik, Olejek z szałwii muszkatołowej
Sylveco oliwka dla dzieci do ciała z betuliną
Olej sojowy, Olej ze słodkich migdałów, Oliwa z oliwek, Olej słonecznikowy, Wosk pszczeli, Betulina, Witamina E

Charakterystyka
Sylveco kremowy szampon i płyn do kąpieli dla dzieci

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.
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Produkt hypoalergiczny, przebadany dermatologicznie. Z dodatkiem naturalnego olejku eterycznego z szałwii muszkatołowej.
Przeznaczony dla dzieci i niemowląt od pierwszych dni życia.
Działanie

delikatnie myje i pielęgnuje
zapobiega wysuszeniu skóry
łagodzi podrażnienia

Sylveco oliwka dla dzieci do ciała z betuliną

Hypoalergiczna oliwka do ciała stanowi specjalnie skomponowaną mieszankę naturalnych olejów roślinnych i wosku, dzięki
czemu zyskuje lekko żelową formułę, łatwą i przyjemną w aplikacji. Ekstrakt z kory brzozy (betulina) to składnik łagodzący,
likwiduje objawy swędzenia i zaczerwienienia skóry. Oliwka skutecznie natłuszcza delikatną skórę dziecka, zapobiegając utracie
wilgoci, szczególnie w przypadku objawów atopowego zapalenia skóry. Odpowiednia konsystencja ułatwia wykonanie
nawilżającego masażu u niemowląt i dzieci, dzięki czemu umacnia się nasza więź z maluszkiem.
Produkt hypoalergiczny, przebadany dermatologicznie. Bezzapachowy, bez konserwantów. Przeznaczony dla dzieci i niemowląt
od pierwszego miesiąca życia.
Działanie:

lekka, żelowa formuła
łagodzi podrażnienia
uszczelnia barierę ochronną skóry

Stosowanie
Sylveco kremowy szampon i płyn do kąpieli dla dzieci
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.
Sylveco oliwka dla dzieci do ciała z betuliną
Produkt aplikować na czystą skórę po kąpieli, łagodnie wmasowując oliwkę, zaczynając od nóżek, a kończąc na główce dziecka.

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