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Aromactiv Baby, żel od pierwszego dnia życia, 20 g
 

Cena: 11,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 g

Postać żel

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja kosmetyk

Wiek od 1 dnia życia

Opis produktu
 

Opis produktu
Żel Aromactiv baby jest przeznaczony dla dzieci i niemowląt od 1. dnia życia. Masaż przy pomocy żelu uwalnia odświeżające i
oczyszczające zapachy sosny, mięty i eukaliptusa, pomaga dziecku odprężyć się i spokojnie zasnąć. Oleje zawarte w żelu (sojowy,
słonecznikowy, z pestek winogron oraz oliwa z oliwek) wykazują doskonałe właściwości odżywcze. Natłuszczają delikatną skórę dziecka
i wzmacniają jej naturalną barierę ochronną. Mieszanina ekstraktów pozyskanych z owoców awokado i kwiatów rumianku oraz nagietka
działa nawilżająco, zmiękczająco i wygładzająco. Pantenol łagodzi suchą, podrażnioną skórę. Skład wzbogacony został o mleczko
owsiane, które wspiera regenerację skóry dziecka i chroni ją przed wysuszeniem.

Zastosowanie
Odprężenie i spokojny sen dzieci i niemowląt od 1. dnia życia.

Składniki
Aqua, Butylene Glycol, Panthenol, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil/Glycine Soja Oil/Vitis Vinifera Seed Oil/Olea Europaea Husk
Oil/Tocopherol/Retinyl Palmitate/Ascorbyl Palmitate, Glycerin/Avena Sativa Kernel Extract/PEG-60 Hydrogenated Castor Oil/Helianthus
Annuus Seed Oil, Propylene Glycol/Chamomilla Recutita Flower Extract/Calendula Officinalis Flower Extract/Persea Gratissima Fruit
Extract, Moringa Oleifera Seed Oil, Hydroxyethylcellulose, Caprytyl Glycol/Glyceryl Caprylate/Ethylhexylglycerin, Acrylates / C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide

Sposób użycia
Delikatnie wmasować żel w skórę klatki piersiowej dziecka. Tylko do użytku zewnętrznego.

Dodatkowe informacje

Nie zaleca się stosowania produktu u wcześniaków.
Nie zawiera terpenów (kamfory, mentolu, eukaliptolu).
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Nie dopuszczać do kontaktu produktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami należy przemyć je czystą wodą.
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Stosować tylko pod nadzorem dorosłych.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
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