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MUSTELA BEBE ENFANT WODA oczyszczająca 500ml
 

Cena: 36,68 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24H

Marki Dermo Mustela

Opis produktu
 

Płyn PhysiObébé zmienił nazwę na Woda oczyszczająca bez spłukiwania.
Łagodna woda oczyszczająca bez spłukiwania dla niemowląt i dzieci, do twarzy i pośladków, przeznaczona do stosowania od
pierwszych dni życia (woda micelarna do mycia dla niemowląt i dzieci).

WŁAŚCIWOŚCI

• Skutecznie i delikatnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia.
• Zmiękcza skórę noworodka (1), niemowlęcia i dziecka.

Bezpieczeństwo gwarantowane od pierwszych dni życia:
Przetestowana pod kontrolą dermatologów i pediatrów.
Wysoka tolerancja dla wrażliwej skóry i oczu.
Hipoalergiczna – formuła opracowana w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych.
0% parabenów, ftalanów, fenoksyetanolu*

Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieś wodę oczyszczającą bez spłukiwania na wacik, a następnie oczyść nim skórę twarzy lub pośladków dziecka. Produkt nie
wymaga spłukiwania. Delikatnie osusz skórę, zwłaszcza pośladki i fałdki.
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PRZYJEMNOŚĆ STOSOWANIA
• Po zastosowaniu wody oczyszczającej Mustela, skóra przyjemnie pachnie, jest gładka i nie klei się.
• Dostępna w butelce z pompką o dużej pojemności!

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

• Delikatnie oczyszcza skórę niemowlęcia i dziecka: 100% satysfakcji
• Pozostawia skórę dokładnie oczyszczoną: 95% satysfakcji

Badanie kliniczne przeprowadzone pod kontrolą dermatologów i pediatrów na grupie 60 dzieci, w tym niemowląt poniżej trzeciego
miesiąca życia, w okresie 3 tygodni (samoocena).

SKŁADNIKI I NATURALNOŚĆ:

• Avocado Perseose, chroniony patentem naturalny składnik aktywny: wzmacnia barierę skórną, nawilża i chroni bogactwo komórkowe
skóry
• Łagodne substancje powierzchniowo czynne (wyciągi z liści i korzeni mydlnicy lekarskiej): delikatnie oczyszczają i zapobiegają
wysuszaniu skóry
• Alantoina: wygładza
• Wyciąg z liści aloesu: koi

98% składników pochodzenia naturalnego

SKŁAD: AQUA/WATER/EAU, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, 1,2-HEXANEDIOL, ALLANTOIN,
CAPRYLYL GLYCOL, PARFUM (FRAGRANCE), TARTARIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER,
PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL,SAPONARIA OFFICINALIS LEAF/ROOT EXTRACT
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