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MomMe Zestaw Pierwsza
pielęgnacja żel i oliwka
Cena

60,90 zł

Opis produktu
Zestaw składający się z dwóch kultowych ekologicznych kosmetyków, które zawładnęły sercami Mam, jest Idealny na prezent dla przyszłej Mamy i Maluszka.
Zestaw pięknie zapakowany w kolorowy kartonik z czytankami, składa się z:
Łagodnego żelu do mycia 2w1 (150 ml)
Aksamitna oliwka pielęgnacyjna (100 ml)

Łagodny żel do mycia 2 w 1
Hipoalergiczne, intensywnie nawilżające mleczko do pielęgnacji delikatnej i wrażliwej skóry dzieci i niemowląt. Stworzone według naturalnej receptury, doskonałe zarówno do ciała jak i twarzy.
Mimo bardzo lekkiej konsystencji, dostarcza bogactwa substancji o działaniu odżywczym, nawilżającym i łagodzącym. Dzięki zawartości najwyższej jakości naturalnych olejów arbuzowego,
makadamia i ze słodkich migdałów oraz roślinnego kompleksu biolipidów uzupełnia braki w barierze ochronnej naskórka. Dodany do mleczka prebiotyk stymuluje odnowę korzystnej dla skóry
flory bakteryjnej i zmniejsza jej podatność na podrażnienia. Naturalna betaina oraz organiczne mleczko z migdałów ziemnych zapewniają natychmiastowe ukojenie i nawilżenie suchej skóry, a
witamina E przyspiesza jej regenerację. Mleczko doskonale się rozprowadza i wchłania, jest wydajne, nie powoduje uczucia obciążenia oraz lepkości skóry.

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.
INCI: 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.

Aksamitna oliwka pielęgnacyjna
Niezwykła, hipoalergiczna oliwka dla dzieci i niemowląt w formie delikatnego żelu. Jest lekka i dobrze się wchłania, pozwala skórze oddychać. Stworzona według naturalnej receptury, swoją
praktyczną konsystencję zawdzięcza innowacyjnej substancji pozyskiwanej z manioku. Najwyższej jakości oleje i składniki aktywne gwarantują szerokie spektrum działania oraz intensywną
pielęgnację nawet bardzo suchej i wrażliwej skóry. Bazę oliwki stanowią certyfikowane oleje: sezamowy, słonecznikowy, arbuzowy, babassu, makadamia, ze słodkich migdałów i z pestek
winogron. Dostarczają one skórze cennych kwasów tłuszczowych, witamin, minerałów i antyutleniaczy. Działają odżywczo i łagodząco, zapewniają optymalne natłuszczenie i nawilżenie.
Oliwka została wzbogacona regenerującą witaminą E, łagodzącym bisabololem oraz roślinnym kompleksem biolipidów, który uzupełnia braki w barierze ochronnej naskórka. Może być
stosowana do krótkiego masażu lub codziennej pielęgnacji skóry całego ciała, a także włosów i głowy (zapobieganie ciemieniusze).

Sposób użycia: Niewielką ilość oliwki delikatnie wmasować w czystą, osuszoną skórę. Można stosować do krótkiego masażu, a także do pielęgnacji skóry głowy i włosów.

Skład
Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil,
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Dextrin Palmitate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Isoamyl Cocoate, Macadamia Ternifolia Oil, Orbignya
Oleifera Seed Oil, Citrullus Lanatus Seed Oil, Phospholipids, Glycine Soya Sterol, Stearic Acid, Glycerin, Palmitoyl PGLinoleamide, Squalane, Parfum, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Bisabolol, Citral, Citronellol, Coumarin,
Gearaniol, Limonene, Linalool.
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