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Uriage Bebe 1st woda oczyszczająca dla dzieci 500 ml
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Wody

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Laboratorium Uriage tworzy specjalistyczne dermokosmetyki dostosowane do potrzeb każdego typu skóry, w tym także
wrażliwej i atopowej.

Bazują na naturalnej, izotonicznej wodzie termalnej z Alp Francuskich oraz innowacyjnych, opatentowanych
substancjach aktywnych.
Woda Termalna Uriage, dzięki wysokiej koncentracji minerałów i pierwiastków śladowych, wzmacnia barierę skórną,
zapobiega szkodliwemu działaniu wolnych rodników, koi i intensywnie nawilża skórę.

Dermokosmetyki Uriage łączą medyczną skuteczność, która została potwierdzona w badaniach klinicznych, z przyjemnością
codziennego stosowania.
Formuły o wysokiej tolerancji skórnej wspomagają leczenie różnorodnych schorzeń dermatologicznych, gwarantując
bezpieczeństwo stosowania.
Kosmetyki doskonale sprawdzą się także jako codzienna pielęgnacja dla całej rodziny zapewniając uczucie komfortu.

Składniki
AQUA (WATER, EAU) , GLYCERIN, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE -POLYSORBATE 20, PARFUM (FRAGRANCE),
HYDROXYACETOPHENONE, ETHYL LAUROYL ARGINATE HCL, CITRIC ACID, LEONTOPODIUM ALPINUM FLOWER/LEAF EXTRACT.

Charakterystyka

Woda ta delikatnie oczyszcza i usuwa zabrudzenia. Formuła zawierająca naturalny kompleks Woda Termalna Uriage + wyciąg z
organicznej szarotki koi, zmiękcza i chroni delikatną skórę dziecka. Idealna do codziennego mycia twarzy, ciała i okolic
okołopieluszkowych u dzieci. KOCHAMY: jego doskonałą tolerancję skórną, (fizjologiczne pH, bez zawartości mydła), kultowy,
przyjemny zapach oraz nową pompkę!
OCZYSZCZA

Dzięki wyjątkowo delikatnej bazie myjącej, bez zawartości mydła oraz fizjologicznemu pH delikatnie usuwa
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zanieczyszczenia.
ŁAGODZI, ZMIĘKCZA I CHRONI SKÓRĘ

Dzięki nowemu kompleksowi (Woda Termalna Uriage + wyciąg z organicznej szarotki) jest to pierwsza woda
oczyszczająca, która koi, zmiękcza i chroni delikatną skórę dziecka.

EKOLOGICZNE PODEJŚĆIE:
BIODEGRADOWALNA FORMUŁA POCHODZENIA NATURALNEGO
 98% składników pochodzenia naturalnego
Biodegradowalna formuła zgodna z normą OCDE301F/OECD301F
Lokalnie pozyskiwany w Alpach 100% naturalny kompleks Woda Termalna Uriage + wyciąg z organicznej szarotki
OPAKOWANIE ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU
Nadająca sie do recyklingu butelka.

Nowa, bardziej praktyczna pompka!
Bez mydła.
Fizjologiczne pH.
Testowany pod kontrolą pediatryczną.
Nie wysusza skóry.
Pozostawia skórę miękką i ukojoną.
Przyjemny zapach.

Stosowanie
Nakładaj za pomocą wacika, aż skóra będzie czysta. Nie spłukuj, delikatnie osusz.

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