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BIODERMA ABCDerm Gel moussant Łagodny żel myjący dla
dzieci i niemowląt, do włosów oraz całego ciała, 1000 ml
 

Cena: 81,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 ml

Postać żel

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Bioderma ABCDerm Gel moussant Łagodny żel myjący dla dzieci i niemowląt, do włosów oraz całego ciała i w jakim celu się go używa?

Bioderma ABCDerm Gel moussant Łagodny żel myjący dla dzieci i niemowląt, do włosów oraz całego ciała.

Delikatnie myje
Nie zawiera środków ścierających, nie narusza delikatnej skóry dziecka
Dodaje włosom miękkości i sprężystości
Dobrze tolerowany przez skórę i oczy

Korzyści:
ABCDerm Moussant opracowano zgodnie z Zobowiązaniem Dermatologicznym ABCDerm w celu poszanowania delikatnej skóry
niemowląt i małych dzieci.
Łagodna baza myjąca ABCDerm Moussant respektuje skórę i równowagę skóry głowy i włosów każdego dziecka.

Formuła:
Wszystkie formuły produktów BIODERMA są oparte na ekobiologii, która znajduje się w centrum podejścia NAOS - po to, aby lepiej
chronić ekosystem skóry i wzmacniać jej naturalne mechanizmy. Na długi czas.

Ten produkt został opracowany w nawiązaniu do ekobiologicznego podejścia NAOS w trosce o Twoją skórę. W sercu tego produktu są:

ABCDerm dermatologiczne bezpieczeństwo
Będąc ekspertem w dziedzinie ekobiologii skóry, BIODERMA prowadzi zaawansowane badania mające na celu przywrócenie naturalnej
równowagi fizjologicznej skóry każdego rodzaju, również delikatnej skóry dziecka. Zapewnienie bezpiecznych produktów dla skóry
najmłodszych, z szacunkiem dla jej biologii, to kluczowy cel dermokosmetyków z linii ABCDerm.
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Codziennie pracujemy nad zmniejszeniem wpływu naszych produktów na środowisko. Większość naszych opakowań produkujemy z
plastiku, który podlega w 100% recyklingowi. Z kolei wszystkie pudełka wykonane są z papieru pochodzącego z lasów zarządzanych w
sposób zrównoważony, również nadającego się w 100% do ponownego przetworzenia. Zadbajcie o środowisko razem z nami,
segregując opakowania po zużytych dermokosmetykach!

Dla kogo?
Dzieci, niemowlęta z wyjątkiem wcześniaków. Ciało, twarz, włosy i skóra głowy.

Sposób użycia Łagodnego żelu myjącego Bioderma ABCDerm Gel moussant:

Sposób użycia:

Raz lub dwa razy dziennie

ETAP 1
Stosuj na zwilżoną skórę i włosy.

ETAP 2
Masuj do wytworzenia pianki.

ETAP 3
Spłucz dokładnie czystą wodą.

ETAP 4
Delikatnie osusz skórę.

Może być stosowany u noworodków z wyjątkiem wcześniaków. Nakładaj na zdrową skórę. Ze względów higienicznych zalecamy
szczelne zamknięcie produktu po użyciu.

Co zawiera Bioderma ABCDerm Gel moussant Łagodny żel myjący dla dzieci i niemowląt, do włosów oraz całego ciała:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, SODIUM LAURETH SULFATE, COCO-BETAINE, METHYLPROPANEDIOL, SODIUM CHLORIDE, PENTYLENE GLYCOL,
PEG-90 GLYCERYL ISOSTEARATE, LAURETH-2, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, SODIUM CITRATE, FRAGRANCE (PARFUM). (BI 501)
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

