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Puszysty krem łagodzący
75ml
Cena

36,90 zł

Opis produktu
Puszysty krem łagodzący - wzmacnia mechanizmy obronne, intensywnie nawilża, regeneruje.
Hipoalergiczny, ratunkowy krem łagodzący dla dzieci i niemowląt. Polecany w szczególności do intensywnej pielęgnacji skóry
delikatnej, suchej, a także skłonnej do podrażnień i reakcji alergicznych oraz atopowej. Pozbawiony alergenów, bezzapachowy,
stworzony według naturalnej receptury. Zawiera między innymi: odżywcze i łagodzące oleje, nawilżająco-kojące mleczko z
migdałów ziemnych, kompleks wzmacniających naskórek lipidów, antybakteryjny bisabolol, ochronny tlenek cynku i naturalną
witaminę E. Wzbogacony w prebiotyk, pobudza rozwój zdrowej flory bakteryjnej skóry, wzmacniając jej odporność na czynniki
drażniące. Innowacyjne pochodne oleju z oliwek sprawiają, iż krem jest bardzo przyjazny skórze, posiada niezwykle delikatną
konsystencję i łatwo się rozprowadza. Może być stosowany do pielęgnacji skóry twarzy, ciała, a także okolic pieluszkowych.
14 wyjątkowych składników aktywnych z certyfikatem naturalności:
NATURALNE OLEJE: ze słodkich migdałów*°, makadamia*° i arbuzowy – działają natłuszczająco, odżywczo i ochronnie,
łagodzą uczucie szorstkości i swędzenia, nadają skórze gładkość i elastyczność.
WYIZOLOWANE POCHODNE OLIWY Z OLIWEK*° – wykazują powinowactwo do składników naskórka, wspomagają
wnikanie i działanie zawartych w kremie substancji aktywnych.
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.
TLENEK CYNKU – łagodzi podarżnienia i odparzenia.Tworzy na skórze przepuszczający powietrze film, który skutecznie
chroni przed czynnikami drażniącymi.
BETAINA* – otrzymywana z buraka cukrowego. Działa silnie nawilżająco, chroni skórę przed przesuszeniem i
drażniącym działaniem czynników zewnętrznych.
SKWALAN Z OLIWEK* – Składnik cementu międzykomórkowego naskórka, wzmacnia go i uszczelnia, zapobiega utracie
wody. Działa antyutleniająco. Zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry.
BISABOLOL* – otrzymywany z rumianku. Działa antybakteryjnie, łagodzi podrażnienia skóry i przyspiesza jej
regenerację.
WOSK PSZCZELI* – zawiera bogactwo składników odżywczych. Uszczelnia i uelastycznia naskórek
GLICERYNA*° – długotrwale i głeboko nawilża, zatrzymuje wodę w naskórku.
WITAMINA E* – działa przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie i regenerację
* surowiec z certyfikatem ekologicznym
° 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.
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Sposób użycia:
Niewielką ilość kremu wmasować delikatnie w wybrane partie skóry twarzy lub ciała. Stosować dwa razy dziennie lub częściej
– według potrzeby.

Skład:
Aqua, Isoamyl Cocoate, Zinc Oxide, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Macadamia Ternifolia Oil, Cetearyl Olivate,
Sorbitan Olivate, Squalane, Citrullus Lanatus Seed Oil, Glycerin, Betaine, Cyperus Esculentus Tuber Extract, Phospholipids,
Glycine Soya Sterol, Stearic Acid, Palmitoyl PG- Linoleate, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Hydrogenated Olive Oil, Olea
Europaea (Olive) Fruit Oil, Olea Europaea (Olive) Unsaponifiables, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Cera
Alba, Sodium Phytate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Galactoarabinan, Bisabolol, Citric Acid.
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