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Link do produktu: https://www.spadomowe.pl/alphanova-dermo-zel-do-mycia-ciala-i-wlosow-500ml-p-1398.html

ALPHANOVA Dermo Żel do
mycia ciała i włosów 500ml
Cena

50,50 zł

Opis produktu
Hypoalergiczny, pieniący żel do mycia ciała i włosów. Dla dzieci i niemowląt, do kąpieli i pod prysznic. Bardzo delikatny. Nie zawiera mydła. Zawiera naturalne ekstrakty z organicznej lilii
wodnej, rumianku i nagietka. Gliceryna roślinna i ekstrakt z mydlnicy lekarskiej zapobiegają wysuszaniu skóry i włosów przez twardą wodę. Pozostawia skórę i włosy miękkie i delikatne. Nie
szczypie w oczy.
Żel do mycia, bez mydła, hypoalergiczny, certyfikowany ekologiczny. Pod prysznic lub do kąpieli. Ultra delikatna formuła naturalnego pochodzenia z ekstraktami z lilii wodnej, organicznego
rumianku i nagietka. Wszystko to zmieszane w nawilżającej glicerynie roślinnej i ekstrakcie z Saponaire, zapobiega wysuszeniu skóry i włosów twardą wodą. Pozostawia je miękkie i
odświeżone. Do stosowania codziennie. Nie szczypie w oczy. Nie wysusza skóry.
Nie zawiera parabenów, enoksyetanolu, triclosanu, formaldehydu, olejków eterycznych, alergenów, barwników, ftalanów ani nitro-piżmowych i policyklicznych.
INCI: Aqua, Anthemis nobilis (chamomille) flower water*, Glycerin, Disodium cocoyl glutamate, Cocamidopropyl betaine, Lauryl glucoside, Citric acid, Sodium chloride, Sodium
cocoamphoacetate, Saponaria officinalis leaf extract, Calendula officinalis flower extract*, Nuphar luteum root extract*, Bisabolol*, Parfum, Sodium benzoate, Sodium cocoyl alaninate,
Potassium sorbate, Sodium cocoate, Sodium hydroxide, Coconut acid, Sodium cocoyl glutamate.
*Składniki pochodzące z upraw ekologicznych.
99.2% składników pochodzenia naturalnego
10% składników (bez wody) pochodzi z upraw ekologicznych
** Formuła opracowana specjalnie, aby zminimalizować ryzyko alergii
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT France selon le référencielECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
Opis producenta:
ALPHANOVA Bebe to gama dermokosmetycznych hypoalergicznych kosmetyków stworzona specjalnie do pielęgnacji noworodków, niemowląt oraz dzieci. Nasze atuty, to naturalna formuła,
opatentowane składniki oraz certyfikaty.
Opracowywane i produkowane na Prowansji z należytą starannością przez francuskich specjalistów, są dowodem na to, że stworzenie naturalnych, ekologicznych kosmetyków dla Dziecka,
jest możliwe!

Skład
Aqua, Anthemis nobilis (chamomille) flower water*, Glycerin, Disodium cocoyl glutamate, Cocamidopropyl betaine,
Lauryl glucoside, Citric acid, Sodium chloride, Sodium cocoamphoacetate, Saponaria officinalis leaf extract, Calendula
officinalis flower extract*, Nuphar luteum root extract*, Bisabolol*, Parfum, Sodium benzoate, Sodium cocoyl alaninate,
Potassium sorbate, Sodium cocoate, Sodium hydroxide, Coconut acid, Sodium cocoyl glutamate.
*Składniki pochodzące z upraw ekologicznych.
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99.2% składników pochodzenia naturalnego
10% składników (bez wody) pochodzi z upraw ekologicznych
** Formuła opracowana specjalnie, aby zminimalizować ryzyko alergii
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT France selon le référencielECOCERT disponible
sur http://cosmetiques.ecocert.com
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