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MOMME Spacerowy krem na
każdą pogodę (SPF 25) 50ml
Cena

37,50 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
od 1 dnia życia
Hipoalergiczny krem na każdą pogodę dla dzieci i niemowląt. Stworzony w 100% według naturalnej receptury. Zapewnia wielokierunkową pielęgnację oraz skuteczną ochronę przed wiatrem,
mrozem i promieniami słonecznymi (SPF 25). Dzięki bogactwu składników aktywnych zmniejsza podatność skóry na podrażnienia. Zawiera nowoczesny, przyjazny skórze ekologiczny filtr
przeciwsłoneczny, wysokiej jakości odżywcze oleje, kojąco-nawilżające mleczko z migdałów ziemnych, oraz substancje wzmacniające barierę ochronną skóry. Krem jest bardzo wydajny, lekki i
dobrze się rozprowadza.
NATURALNE OLEJE: makadamia*°, słonecznikowy*°, ze słodkich migdałów*° i arbuzowy – łagodne dla skóry, idealne do pielęgnacji dzieci. Doskonale się wchłaniają, działają natłuszczająco,
odżywczo i ochronnie. Łagodzą uczucie szorstkości i swędzenia. Nadają skórze gładkość i elastyczność.
MLECZKO Z MIGDAŁÓW ZIEMNYCH*° – działaniu odżywczym, nawilżającym i kojącym. Nadaje skórze miekkość i gładkość.
KOMPLEKS BIOLIPIDÓW ROŚLINNYCH* – zbliżony składem do warstwy lipidowej ludzkiej skóry. Łagodzi, wygładza, odbudowuje barierę ochronną naskórka i zmniejsza jego podatność na
podrażnienia.
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.
LANOLINA ROŚLINNA* – innowacyjny składnik, doskonale tolerowany przez skórę. Działa nawilżająco i zmiękczająco. Chroni naskórek przed promieniowaniem UV oraz czynnikami
zewnętrznymi.
MASŁO SHEA* – bogate źródło substancji odżywczych, witamin i antyutleniaczy. Działa regenerująco i ochronnie (jest naturalnym filtrem UV), poprawia nawilżenie i elastyczność skóry.
EKOLOGICZNY FILTR PRZECIWSŁONECZNY* – innowacyjny filtr UVA / UVB. Bardzo skuteczny, a jednocześnie bezpieczny i przyjazny dla delikatnej skóry dziecka.
SKWALAN Z OLIWEK* – Składnik cementu międzykomórkowego naskórka, wzmacnia go i uszczelnia, zapobiega utracie wody. Działa antyutleniająco. Zwiększa przenikanie substancji
aktywnych w głąb skóry.
GLICERYNA ORGANICZNA*° – długotrwale i głęboko nawilża, zatrzymuje wodę w naskórku.
NATURALNA WITAMINA E* – łagodzi podrażnienia, wspomaga regenerację naskórka.
* surowiec z certyfikatem ekologicznym
° składnik pochodzący z upraw organicznych[/kolumny]
Jakość i bezpieczeństwo potwierdzone w badaniach hipoalergiczności przez lekarzy dermatologów.
Sposób użycia: Niewielką ilość kremu wmasować delikatnie w wybrane partie skóry twarzy lub ciała ok 15 minut przed wyjściem na spacer. W razie wytarcia kremu (np. odzieżą) lub po upływie
2 godzin od aplikacji czynność powtórzyć.

Skład
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Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Helianthus Annuus ( Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric
Triglyceride, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Sorbitan Sesquioleate, Zinc Oxide, Titanium Dioxide ( nano), Glycerin, Cera
Alba, Citrullus Lanatus Seed Oil, Magnesium Sulfate, Cetyl Ricinoleate, Glyceryl Caprate, Magnesium Stearate,
Aluminum Tristearate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Olea Europea (Olive) Fruit Oil, Glyceryl Oleate Copolymer,
Cyperus Esculentus Tuber Extract, Polyhydroxystearic Acid, Alumina, Xanthan Gum, Macadamia Ternifolia Oil,
Phospholipids, Glycine Soya Sterol, Stearic Acid, Palmitoyl PG-Linoleamide, Squalane, Inulin, Alpha-Glucan
Oligosaccharide, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Bisabolol,
Parfum, Citral, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool.
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