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WaterWipes BIO chusteczki nasączane czystą wodą x 60 szt
 

Cena: 14,48 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 szt

Postać Chusteczki

Producent ECO AND MORE SP.ZO.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk WaterWipes BIO w postaci chusteczek nasączanych czystą wodą jest produktem stanowiącym alternatywę dla
standardowych chusteczek nawilżanych, które niejednokrotnie zawierają składniki działające drażniąco na skórę. To także dobry
zamiennik wilgotnej ściereczki bawełnianej, czy też mokrego wacika. WaterWipes BIO to tylko dwa składniki, czyli czysta woda oraz
niewielka ilość ekstraktu z grejpfruta. Chusteczki WaterWipes BIO to odpowiedni produkt nawet dla wrażliwej skóry noworodków oraz
wcześniaków, a przy tym są biodegradowalne, co oznacza, że są nie tylko bardzo delikatne dla skóry najmłodszych dzieci, ale również są
ekologiczne i przyjazne dla planety. Chusteczki nasączane czystą wodą otrzymały pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

Na co są chusteczki WaterWipes BIO? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja wrażliwej skóry
najmłodszych dzieci. Produkt oczyszcza dziecięcą skórę, ale jednocześnie nie przyczynia się do jej podrażnienia, gdyż w swojej formule
nie zawiera składników drażniących. Woda wykorzystywana w chusteczkach poddawana jest aż siedmioetapowemu oczyszczaniu z
wykorzystaniem różnorodnych filtrów. W ten sposób jest nie tylko oczyszczana z zanieczyszczeń, ale również zmiękczana.

W opakowaniu znajduje się 60 sztuk chusteczek nasączanych czystą wodą WaterWipes BIO. W skład produktu wchodzi wiskozowa
chusteczka nasączana czystą wodą, a oprócz tego ekstrakt z nasion grejpfruta. W składzie produktu nie znajdują się sztuczne zapachy i
barwniki ani inne składniki, które mogłyby podrażniać wrażliwą skórę najmłodszych. Chusteczki wykonane są w 100% z wiskozy, która
jest materiałem pochodzenia roślinnego. Pozbawione są włókien syntetycznych, a przy tym są wytrzymałe, delikatne dla wrażliwej skóry
i jedwabiście gładkie, a oprócz tego wysoko chłonne.

W jaki sposób korzystać z kosmetyku WaterWipes BIO? Chusteczki nasączane czystą wodą można wykorzystać w różnych celach.
Sprawdzą się między innymi bardzo dobrze w czasie przewijania dziecka, poza tym można wykorzystać je w trakcie posiłku, do
oczyszczenia dziecięcych dłoni, czy też twarzy. Będą odpowiednie również poza domem, w tym na placu zabaw, czy też w czasie
spaceru do bieżącego oczyszczania dziecięcej skóry w razie potrzeby. Można je zastosować też na zakupach, czy w czasie podróży.

Chusteczki nasączane czystą wodą WaterWipes BIO powinny być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu, najlepiej skierowane
wieczkiem w dół. Produkt powinien być zużyty w ciągu 2 tygodni od pierwszego otwarcia. Każdorazowo po wyjęciu chusteczki zaleca się
dokładne zamknięcie opakowania zbiorczego. Wspomniane opakowanie nie powinno być poza tym rozcinane, a chusteczek nie należy
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przechowywać w innych woreczkach, czy też opakowaniach – powinny być przechowywane jedynie w oryginalnym opakowaniu. 
Chusteczki WaterWipes BIO należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ich przypadkowego połknięcia przez
najmłodszych. Po wykorzystaniu chusteczki nasączane czystą wodą WaterWipes BIO nie powinny być też spłukiwane w toalecie.

Składniki
Woda (Aqua) 99,9% oraz ekstrakt z nasion Citrus Grandis (grejpfruta)*

*Zawiera śladowe ilości chlorków benzalkoniowych.

Charakterystyka

WaterWipes, najczystsze na świecie chusteczki dla niemowląt, są teraz biodegradowalne i bardziej przyjazne dla naszej planety.
Nasze biodegradowalne chusteczki dla niemowląt znajdziesz w nowych, odświeżonych opakowaniach.
Delikatne dla skóry Twojego dziecka i dla naszej planety.

Nasz pierwszy, rewolucyjny produkt: chusteczki nawilżane dla noworodków i niemowląt, które zawierają tylko dwa
składniki – czystą wodę i odrobinę ekstraktu owocowego. 

Odpowiednie dla wrażliwej skóry, są najlepszym zamiennikiem wilgotnej bawełnianej ściereczki lub wacika.
Nasze oryginalne chusteczki nasączane wodą, ale z jednym znaczącym ulepszeniem. Odpowiednie dla wrażliwej skóry
noworodków i wcześniaków, są teraz biodegradowalne. Nic poza tym się nie zmieniło.
Chusteczki nawilżane dla niemowląt WaterWipes są czystsze niż wata i woda, a teraz stały się bardziej przyjazne dla naszej
planety.

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