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Aromactiv, olejek do kąpieli, 125 ml
 

Cena: 16,18 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 125 ml

Postać olejek

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Rozgrzewająca kąpiel z użyciem olejku Aromactiv uwalnia odświeżające i oczyszczające zapachy mięty, sosny i eukaliptusa, pomagając
dziecku spokojnie zasnąć.

Dodatkowo oleje:
sojowy, słonecznikowy, z pestek winogron oraz oliwa z oliwek nawilżają i natłuszczają skórę dziecka wzmacniając jej naturalną barierę
ochronną. Olejek do kąpieli Aromactiv został też wzbogacony o witaminy A, C oraz E, które wspomagają regenerację podrażnionego
naskórka.
Olejek pozostawia skórę miękką i gładką w dotyku.
Olejek dobrze rozprowadza się w wodzie.
Nie zawiera terpenów (kamfory, mentolu, eukaliptolu).

Sposób użycia:
Tylko do użytku zewnętrznego.
Wlać 1-2 nakrętki olejku do wanny z ciepłą wodą. Zamieszać dłonią, aby dobrze rozprowadzić w niej olejek.
Unikać kontaktu nierozcieńczonego preparatu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami należy przemyć je czystą wodą.
Stosując olejek do kąpieli należy zachować ostrożność, gdyż może on spowodować większą śliskość wanny.

Przeciwwskazania:
Nie zaleca się stosowania produktu u wcześniaków. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25˚C.
Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacja dla konsumenta:
Kosmetyk to każda substancja przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami,
zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, stosowana w wyłącznym lub głównym celu
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utrzymywania ich w czystości, pielęgnowania, ochrony, perfumowania lub upiększania.

Skład:
Olej słonecznikowy, olej sojowy, olej z pestek winogron, oliwa z oliwek, witamina E, witamina A, witamina C, zapachy mięty, sosny i
eukaliptusa

Ingredients/Składniki: Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Helianthus Annuus Seed Oil / Glycine Soja Oil / Vitis Vinifera Seed Oil /
Olea Europaea Husk Oil / Tocopherol / Retinyl Palmitate / Ascorbyl Palmitate, Parfum, Tocopherol.
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