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EQUILIBRA BABY SZAMPON DO CIAŁA I WŁOSÓW DLA
DZIECI 250ml
 

Cena: 14,31 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać SZAMPON

Producent APS IMPORT-EXPORT

Opis produktu
 

EQUILIBRA BABY ŁAGODNY SZAMPON ALOESOWY DO CIAŁA I WŁOSÓW, 250 ML

**Wskazania:**

Nawilża skórę, delikatnie ją oczyszcza i chroni naturalną barierę lipidową. Nie przesusza i nie podrażnia. Nie szczypie w oczy.

**Opis działania:**

Łagodny szampon do mycia dla dzieci z aloesem i naturalnymi składnikami roślinnymi jest odpowiedni do codziennej pielęgnacji
wrażliwej skóry i delikatnych włosów. Zawarty w jego składzie aloes (20%) nawilża skórę, łagodzi podrażnienia i chroni przed
przesuszeniem. Łagodne środki powierzchniowo czynne pochodzenia roślinnego oczyszczają skórę, nie podrażniając jej bariery
ochronnej i nie powodując podrażnień. Dzięki wyciągowi z nagietka szampon wykazuje działanie kojące, a za sprawą gliceryny zmiękcza,
wygładza i dodatkowo nawilża. Po kąpieli skóra jest czysta, miękka i gładka, a włosy sprężyste i lśniące. Szampon ma fizjologiczne pH,
nie szczypie w oczy, a jego formuła została opracowana tak, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia alergii.
 
Działanie:
- łagodnie oczyszcza
- nawilża
- łagodzi podrażnienia
- zmiękcza skórę
- nadaje połysk włosom
 
Zalety:
- 98% składników pochodzenia naturalnego
- 20% zawartość aloesu

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

https://www.vital-shop.pl
https://www.vital-shop.pl/equilibra-baby-szampon-do-ciala-i-wlosow-dla-dzieci-250ml.html
https://www.vital-shop.pl/equilibra-baby-szampon-do-ciala-i-wlosow-dla-dzieci-250ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

- łagodny i bezpieczny dla skóry
- przebadany dermatologicznie
- przebadany na obecność niklu
- odpowiedni dla delikatnej i wrażliwej skóry
- nie zawiera SLS i SLES
- brak dodatku parabenów, barwników i olejów mineralnych (w tym wazeliny i parafiny)
- formuła opracowana tak, by zminimalizować ryzyko wystąpienia alergii
- odpowiedni do mycia ciała i włosów
- nie szczypie w oczy
- fizjologiczne pH

**Sposób użycia:**

Używając letniej wody zwilż skórę i włosy dziecka. Kilka kropli szamponu rozcieńcz wodą na swojej dłoni i spień. Umyj skórę i włosy
dziecka. Spłucz dokładnie.

**Składniki:**

Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Chloride, Disodiumm Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium
Lauroyl Sarcosinate, Glycerin, CalendulaOfficinalis Flower Extract, Sodium Benzonate, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Citric 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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