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Momme Łagodny żel do mycia
2w1 500ml
Cena

71,90 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Chroni przed ciemieniuchą, ułatwia rozczesywanie, delikatnie myje, nawilża
Hipoalergiczny, stworzony w 100% według naturalnej receptury żel 2 w 1 do mycia ciała i włosów dla dzieci i niemowląt. Spełnia jednocześnie dwie funkcje – bogatego w składzie,
wygładzającego szamponu i łagodnego żelu, którym można umyć całe ciało dziecka, bez efektu podrażnienia jego skóry, czy okolic intymnych. Jest kremowy, wydajny i przyjemnie się pieni.
Zawiera działający oczyszczająco i wzmacniająco wyciąg z mydlnicy lekarskiej, nawilżającą betainę z buraka cukrowego, kojąco-odżywcze mleczko z migdałów ziemnych oraz naturalną gumę
guar, która ułatwia rozczesywanie włosów i nadaje im połysk. Dodany do żelu naturalny prebiotyk, stymuluje rozwój i utrzymanie odpowiednio zrównoważonej flory bakteryjnej skóry, co
zapobiega jej podrażnieniom, a także tworzeniu się na głowie łupieżu, czy ciemieniuchy.
6 wyjątkowych składników aktywnych z certyfikatem naturalności:

mydlnica lekarska* – wykazuje właściwości pieniące, łagodnie myje skórę oraz włosy. Działa wzmacniająco i przeciwzapalnie, reguluje prace gruczołów łojowych.
roślinne substancje myjące* – między innymi pochodne kokosa. Łagodne i przyjazne dla skóry.
prebiotyk* – inulina, pozyskiwana z korzenia cykorii. Stymuluje rozwój przyjaznych dla skóry „dobrych bakterii” i nie dopuszcza do rozwoju szkodliwych drobnoustrojów. Odbudowuje
i wzmacnia barierę obronną skóry. Chroni m. in przed działaniem czynników alergizujących, drażniących detergentów i promieni UV.
mleczko z migdałów ziemnych*° – hipoalergiczne, roślinne mleczko o silnym działaniu odżywczym, nawilżającym i kojącym. Nadaje skórze miekkość i gładkość.
betaina* – otrzymywana z buraka cukrowego. Działa silnie nawilżająco, chroni skórę przed przesuszeniem i drażniącym działaniem czynników zewnętrznych.
naturalna guma guar – wygładza, nabłyszcza i poprawia wygląd włosów, ułatwia rozczesywanie.
° składnik pochodzący z upraw organicznych
OD 1. DNIA ŻYCIA
Jakość i bezpieczeństwo potwierdzone w badaniach hipoalergiczności przez lekarzy dermatologów.
Wyprodukowano w UE zgodnie ze standardami GMP i w oparciu o zasady komponowania kosmetyków naturalnych.
Sposób użycia:
Kąpiel – niewielką ilość (ok 10–15 ml) wlać do wanienki i dokładnie rozmieszać z wodą lub nanieść bezpośrednio na skórę tuż przed kąpielą. Prysznic – nanieść niewielką ilość na wilgotną
skórę, następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą.

Skład
Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Betaine, Glycerin, Cyperus Esculentus Tuber Extract,
Xanthan Gum, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Saponaria Officinalis Root Extract, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic
Acid, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, PCA Glyceryl Oleate, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Parfum, Citral, Citronellol, Limonene, Linalol.
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Certyfikat
ECOCERT
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