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EQUILIBRA BABY DELIKATNE MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK I
TWARZY 250ml
 

Cena: 13,83 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml (butel.z pompką)

Postać MYDŁO

Producent APS IMPORT-EXPORT

Opis produktu
 

EQUILIBRA BABY DELIKATNE MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK, 250 ML

**Wskazania:**

Mydło o fizjologicznym pH delikatnie oczyszcza, idealne do codziennej higieny twarzy i dłoni dziecka.

**Opis działania:**

Delikatne mydło do mycia rąk i twarzy niemowląt i małych dzieci może być stosowane od pierwszego dnia życia. Ma łagodny i
bezpieczny skład, w którym zawarto aż 98% składników naturalnego pochodzenia. Nie zawiera SLS-ów, niklu, wazeliny, parafiny,
parabenów i barwników, a jego formuła została przebadana na ryzyko wystąpienia alergenów. Mydełko łagodnie oczyszcza skórę,
tworząc podczas mycia kremową piankę. Pozostawia skórę miękką, gładką, nawilżoną i czystą. Nie przesusza, nie podrażnia naturalnej
bariery ochronnej. W składzie zawiera aż 20% aloesu, roślinną glicerynę i naturalną wodę cytrynową o działaniu odświeżającym. Ma
fizjologiczne pH i może być stosowane do codziennej pielęgnacji.
 
Działanie:
- łagodnie oczyszcza skórę
- zmiękcza i nawilża
- odświeża
- chroni skórę przed podrażnieniami
- nie przesusza
 
Zalety:
- odpowiednie do pielęgnacji niemowląt i dzieci od pierwszych dni ich życia
- łagodna formuła bez alergenów

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
https://www.vital-shop.pl/equilibra-baby-delikatne-mydlo-w-plynie-do-rak-i-twarzy-250ml.html
https://www.vital-shop.pl/equilibra-baby-delikatne-mydlo-w-plynie-do-rak-i-twarzy-250ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

- przebadane na obecność niklu
- 98% składników pochodzenia roślinnego
- nie zawiera parabenów
- nie zawiera SLS i SLES
- brak dodatku barwników i pochodnych ropy naftowej
- ma fizjologiczne pH
- może być stosowane do codziennej pielęgnacji
- przebadane dermatologicznie

**Sposób użycia:**

Wyciśnij odrobinę produktu na dłoń i rozprowadź delikatnie masując na skórze twarzy i rąk dziecka. Spłucz dokładnie.

**Składniki:**

Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Chloride, DisodiumCocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl
Sarcosinate, Glycerin, Citrus LimonFruit Extract (Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract), Sodium Benzonate, Potassium Sorbate, Citric
Acid,Lactic Acid, Parfum (Fragrance

**Wielkość opakowania:**

250 ml

**Producent:**

APS Import-Export sp. z o.o.
Ul. Witosa 3
20-315 Lublin

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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