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EQUILIBRA BABY KOJĄCA EMULSJA Z TLENKIEM CYNKU
100ml
 

Cena: 17,36 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml (tub.stoj.)

Postać EMULSJA

Producent APS IMPORT-EXPORT

Opis produktu
 

EQUILIBRA BABY KOJĄCA EMULSJA Z TLENKIEM CYNKU, 100 ML

**Wskazania:**

Chroni przed odparzeniami i podrażnieniami skóry. Łagodzi, przyspiesza regenerację skóry i wzmacnia jej barierę ochronną.

**Opis działania:**

Emulsja do ciała z tlenkiem cynku i łagodnymi składnikami roślinnymi może być stosowana do pielęgnacji dzieci od pierwszych dni ich
życia. Wykazuje działanie kojące, łagodzi podrażnienia, wysypki i odparzenia oraz chroni skórę przed ich powstawaniem. W składzie
zawiera aloes, który wykazuje działanie nawilżające, łagodzące i przeciwzapalne, zmniejsza zaczerwienie skóry i przyspiesza jej
regenerację. Za działanie kojące odpowiadają też wyciągi z owsa i nagietka. Dzięki olejowi z otrębów ryżowych emulsja ma działanie
natłuszczające, masło shea intensywnie ją odżywia, a olej ze słodkich migdałów zmiękcza i wygładza. Tlenek cynku łagodzi
podrażnienia i chroni skórę przed odparzeniami. Emulsja nie zawiera alergenów i składników o szkodliwym działaniu. Jest lekka i dobrze
się wchłania.
 
Działanie:
- łagodzi podrażnienia
- koi odparzenia i zapobiega ich powstawaniu
- chroni skórę
- nawilża i natłuszcza
- regeneruje
 
Zalety:
- lekka konsystencja
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- odpowiednia do częstego stosowania
- nie zawiera alergenów
- ma fizjologiczne pH
- zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego
- skład wzbogacony 20% aloesu
- odpowiednia do pielęgnacji wrażliwej skóry od pierwszych dni życia dziecka
- może być stosowana jako emulsja ochronna pod pieluszkę
- nie zawiera parafiny i olejów mineralnych
- skład wolny od parabenów, niklu i sztucznych barwników
- przebadana dermatologicznie i klinicznie

**Sposób użycia:**

Stosować przy każdej zmianie pieluszki na suche i czyste powierzchnie skóry. Nakładać grubszą warstwę w okolicy pupy, fałdek oraz
pachwin dziecka.

**Składniki:**

Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Zinc Oxide, Capric Triglyceride, GlycerylStearate Citrate, Glycerin, Cetyl Alcohol, Glyceryl
Stearate, Oryza Sativa Bran Oil ( Oryza Sativia RiceBran Oil), Butyrospermum Parkii Butter (Buterospermum Parki (Shea) Butter ), Prunus
AmygdalusDulcis Oil (Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil), Tocopheryl Acerate, Avena Sativa KernelExtract (Avena Sativia
(Oat) Kernel Extract), Calendula Officinalis Flower Extract, Glyceryl Caprytate,Xanthan Gum, Pottasium Sorbate, Ethylhexylglycerin,
Sodium Benzonate, Sodium Dehydroacerate,Sodium Phytate, Lactic Acid, Parfum (Fragrance).

**Wielkość opakowania:**

100 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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