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Link do produktu: https://www.spadomowe.pl/baby-anthyllis-oliwka-olejek-do-ciala-eko-100ml-p-1055.html

Baby Anthyllis Oliwka, olejek
do ciała EKO 100ml
Cena

24,40 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Baby Anthyllis Oliwka, olejek do ciała z olejem z rolnictwa ekologicznego 100 ml
Jedyna taka oliwka na rynku przeznaczona do ciała dziecka już od pierwszego dnia życia, delikatnie nawilża i chroni skórę. Jest certyfikowana i przebadana na zawartość wysuszających i
mogących powodować podrażnienia składników.
Stanowi bardzo łagodny, głęboko nawilżający kosmetyk przeznaczony do delikatnego oczyszczania i wzmacniania naturalnej ochrony naskórka niemowląt i dzieci oraz osób dorosłych se
skłonnością do przesuszania i alergii. Może być stosowana do wykonywania relaksującego masażu.
Stanowi unikatowe połączenie czterech olejów roślinnych z upraw ekologicznych: oleju sojowego, oleju ze słodkich migdałów, oleju z oliwek i oleju słonecznikowego. Nie zawiera
konserwantów, wyłącznie przeciwutleniacze (witamina E).
Posiada delikatny zapach, doskonale ślizga się po skórze i łatwo się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy, tzw. filmu. Pozostawia skórę bardzo gładką, miękką i jedwabistą. Chętnie
polecają ją sobie mamy dzieci ze skórą skłonną do podrażnień.
Produkt Pierpaoli - jednego z najlepszych włoskich producentów ekologicznych kosmetyków z wieloletnim doświadczeniem w branży kosmetycznej.
Dlaczego warto wybrać oliwkę do ciała Baby Anthyllis?
Brak SLS, SLES, parabenów, PEG i innych silikonów.
Co wyróżnia oliwkę do ciała Baby Anthyllis:

delikatnie nawilża i chroni skórę,
stworzona na bazie czterech olejów roślinnych z upraw ekologicznych: oleju sojowego, oleju ze słodkich migdałów, oleju z oliwek i oleju słonecznikowego, które są znakomitymi
emolientami,
jest bezpieczna dla delikatnej skóry małych dzieci i niemowląt - od pierwszego dnia życia,
była testowana dermatologicznie na skórze wrażliwej - stworzona tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia alergii,
posiada naturalne olejki eteryczne lub zapachy identyczne z naturalnymi, rekomendowane przez instytucje certyfikujące,
nie zawiera konserwantów, a jedynie witaminę E o działaniu przeciwutleniającym,
jest wegańska - nie zawiera substancji pochodzenia zwierzęcego (np. lanoliny) i pochodnych,
testowana na zawartość metali ciężkich takich jak nikiel, chrom czy kobalt (zawartość poniżej 0,4 ppm),
certyfikowana przez ICEA - numer 112 BC 039.
Sposób użycia
Aby oczyścić ciało dziecka: nakropić kilka kropel produktu na gazę lub wacik i delikatnie wycierać skórę niemowlęcia ze szczególną starannością, aby oczyścić ciało pod fałdkami.
Do masażu dziecka: najlepiej zaraz po kąpieli wlać kilka kropel na swoje dłonie i doprowadzić olej do temperatury ciała. Następnie nanieść na wilgotną skórę niemowlęcia i przystąpić do
masażu: delikatnymi okrężnymi ruchami masować ciało dziecka.
W leczeniu skóry suchej: dodać kilka kropel produktu do kąpieli lub przystąpić do masażu całego ciała, stosując kilka kropli oleju na wilgotną skórę po kąpieli.
Zużyć w ciągu 12 miesięcy od otwarcia.

wygenerowano w programie shopGold

Certyfikaty
ICEA - Eco Bio Cosmetics - Certyfikat produktu N ° 112 BC 039

Skład
Glycine Soja (Soybean) Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Parfum (Fragrance), Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Limonene, Linalool.
* z upraw ekologicznych
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