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Mustela Bebe Enfant Krem odżywczy z Cold Cream, 40 ml
 

Cena: 27,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Postać krem

Producent Mustela

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Mustela Bebe Enfant Krem odżywczy z Cold Cream i w jakim celu się go używa?

Krem do twarzy z Cold Cream i organicznym woskiem pszczelim od Musteli natychmiast odżywia suchą skórę dziecka i zapewnia
długotrwałe nawilżenie, chroniąc ją przed czynnikami zewnętrznymi.

Stosowany na co dzień doskonale nadaje się dla małych dzieci i noworodków *. Jego delikatna i bogata konsystencja zapewnia komfort
suchej skórze. Łatwo się wchłania. Zalecany w okresie jesienno-zimowym.

* Włączając wcześniaki poza oddziałem neonatologii.

Korzyści:
Jeśli skóra twarzy Twojego maluszka jest sucha, nasz Odżywczy krem z Cold Cream i organicznym woskiem pszczelim stanie się
Twoim najlepszym przyjacielem!

Natychmiastowo odżywia suchą skórę, zapewniając jej długotrwały efekt nawilżenia. Przywraca również barierę ochronną skóry i chroni
przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Czyni skórę przyjemnie miękką i zapewnia cudowny zapach!

Tubka zawiera 37% plastiku pochodzącego z recyklingu, od 2012 roku jej nadający się do recyklingu karton pochodzi z lasów
zarządzanych w sposób zrównoważony, a użyte tusze zostały wykonane z olejów roślinnych.

Formuła:
Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. Pozostałe 3% służy do zapewnienia przyjemnej konsystencji i długotrwałej ochrony
formuły.

Wosk pszczeli pochodzenia ekologicznego w połączeniu z Cold Cream odżywia skórę dziecka, jednocześnie zachowując barierę
ochronną skóry. Ceramidy i Cold Cream pomagają odbudować i chronić hydrolipidowy film skóry. Masło shea zmiękcza i odżywia skórę.
Oleje roślinne mają właściwości odżywcze (bogate w sterol, który dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych).
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Badania:
Aby zagwarantować bezpieczeństwo już od 1. dni życia, nasze produkty do pielęgnacji skóry są opracowywane we współpracy z
pracownikami służby zdrowia, w oparciu o badania naukowe i muszą przejść ponad 450 pomiarów i testów.

100% rodziców uważa, że skóra dziecka jest mniej sucha(1)

Skuteczność potwierdzona klinicznie.

Wzrost nawilżenia po 1 godzinie: + 60% (2)
Wzrost nawilżenia po 8h: + 23% (2)

(1) Test użytkowania przeprowadzony z dermatologiem i pediatrą na 60 dzieciach, w tym niemowlętach poniżej 3 miesiąca życia,
powyżej 3 tygodni (samoocena rodziców).
(2) Badanie biometryczne przeprowadzone na 15-17 kobietach.

Składniki aktywne Kremu odżywczego z Cold Cream Mustela Bebe Enfant:

Olej z awokado - Awokado jest pełne jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym jednego zwanego kwasem oleinowym.
Kwas oleinowy pozwala innym składnikom wnikać głęboko do skóry właściwej. Olej z awokado może pomóc w utrzymaniu
nawilżenia skóry, jednocześnie odżywiając komórki skóry witaminami i minerałami. Dzięki temu Twoja skóra (i delikatna skóra
Twojego malucha) będzie zdrowa i nawilżona. Jeśli Ty lub Twoje dziecko macie skórę skłonną do egzemy, olej z awokado jest
Waszym przyjacielem. Pomoże nawilżyć, a także łagodzi objawy egzemy, takie jak swędzenie. Badania wykazały, że olej z
awokado na skórę jest skutecznym sposobem na zmniejszenie stanu zapalnego. Olej z awokado jest również idealnym
rozwiązaniem na oparzenia słoneczne, ponieważ może pomóc złagodzić wszystkie objawy. To powiedziawszy, nie zapominaj, że
najlepszym sposobem leczenia oparzeń słonecznych jest przede wszystkim unikanie ich! Olejek z awokado może również
pomóc w walce z oznakami starzenia. Badania wykazały także, że ksantofile, podobne do tych występujących w awokado, mogą
mieć działanie antyoksydacyjne i ochronne na DNA.
Ceramidy - działają jak wodno-lipidowa bariera, w związku z tym nazywane są często cementem międzykomórkowym. Ich ilość
zmniejsza się nie tylko wskutek upływu czasu, ale również pod wpływem negatywnych czynników środowiskowych, takich jak
drastyczne zmiany temperatury. Spadek ilości ceramidów wiąże się ze spadkiem elastyczności skóry, jej nadmierną suchością i
przyspieszonym procesem starzenia się. Ceramidy zawarte w produktach Cold Cream z musteli pomagają w odbudowie funkcji
barierowej skóry.
Gliceryna - Nawilża, chroni, zmiękcza. Gliceryna znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości nawilżających i
okluzyjnych. Zabezpiecza skórę przed utratą wody oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Cold Cream - to tradycyjna mieszanka składników pochodzących z francuskiej farmakopei. Wyrównuje niedobór sebum w
warstwie hydrolipidowej działając jak cement i chroniąc w ten sposób skórę przed wysuszeniem.
Oleje roślinne - mają właściwości odżywcze (bogate w sterol, który dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych).
Masło Shea - Odżywa, regeneruje i odbudowuje skórę suchą. Masło Shea, znane również jako Masło Karite, zawiera skuteczne w
walce z wolnymi rodnikami witaminy A i E. Poprawia elastyczność skóry, oraz stopień jej nawilżenia. Jest również naturalnym
filtrem przeciwsłonecznym, a słońce pozostaje bez wątpienia jednym z najmocniej przyczyniających się do starzenia skóry
czynników.

Sposób użycia Kremu odżywczego z Cold Cream Mustela Bebe Enfant:

Sposób użycia:

Poręczne opakowanie Odżywczego Kremu zmieści się do każdej torebki.

Przyjazny dla środowiska, łatwy w aplikowaniu, posiadający specjalne opakowanie dostarczające odpowiednią dawkę produktu.

Krok 1:
Delikatnie naciśnij tubkę i zaaplikuj krem na dłonie.

Krok 2:
Nakładaj dwa razy dziennie na buzię maluszka.

Krok 3:
Wymyśl piosenkę i zamień rutynę w zabawę!
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Co zawiera Krem odżywczy z Cold Cream Mustela Bebe Enfant:

Skład:
AQUA/WATER/EAU, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, POLYGLYCERYL-2-DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, HYDROGENATED
COCONUT OIL, CERA ALBA/BEESWAX/CIRE D’ABEILLE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL , STEARALKONIUM HECTORITE, MAGNESIUM SULFATE, NYLON-6, PARFUM (FRAGRANCE),
GLUCONOLACTONE, LECITHIN, SODIUM BENZOATE, PROPYLENE CARBONATE, TOCOPHEROL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO)
FRUIT EXTRACT , CALCIUM GLUCONATE, CERAMIDE NP, PHYTOSPHINGOSINE, CITRIC ACID

Często zadawane pytania odnośnie Serii Bebe Enfant od Muteli i odpowiedzi na nie:

1. Słyszałam, że ftalany są niebezpieczne dla dzieci. Czy wasze produkty je zawierają?

Produkty Mustela nie zawierają ftalanów, zarówno w składzie samego produktu jak i w opakowaniach. Tak samo, żaden z przedmiotów
jaki Mustela daje swoim klientom (kosmetyczki, pluszaki itp.) nie zawierają ich.

2. Od jakiego wieku można stosować produkty Mustela Bebe?

Możesz używać każdego z produktów Mustela Bebe - Dziecko od momentu kiedy Twoje dziecko się urodziło (nawet jeśli urodziłaś
wcześnie). Bezpieczeństwo i skuteczność tych produktów zostały sprawdzone i potwierdzone przez niezależnych ekspertów
toksykologii zanim zostały wypuszczone na rynek. Łącząc skuteczność, bezpieczeństwo i niezwykły komfort użytkowania, zostały
specjalnie zaprojektowany z myślą o codziennych potrzebach skóry noworodków i dzieci. Są do nich dostosowane i w pełni respektują
ich delikatną naturę.

3. W jaki sposób gwarantujecie bezpieczeństwo produktów Mustela?

Jako jeden z liderów francuskich marek na Europejskim rynku produktów dla dzieci, jesteśmy zobowiązani upewnić się, że nasze
produkty spełniają najbardziej rygorystyczne formy testów jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Każdy z produktów Mustela,
Laboratoires Expanscience, jest poddawany wymagającym i odpowiedzialnym procesom, zarządzanym przez spis naszych zobowiązań,
który ściśle określa każdy aspekt bezpieczeństwa i jakości: -Ścisła kontrola i rygorystyczny wybór składników podkreślający naturalne
produkty i odrzucający kontrowersyjne substancje, ocena toksykologiczna każdego ze składników bazowana na specjalistycznej
ekspertyzie dotyczącej cech skóry noworodka. -Testy tolerancji i testy alergenowe na każdym produkcie. - Kluczowym punktem jest
branie pod uwagę specjalnych potrzeb skóry, przy czym zwróciliśmy także uwagę na dodatkowe czynniki jak ryzyko połknięcia produktu
czy penetracji. - Finałowa ocena bezpieczeństwa produktu przy współpracy z niezależnymi ekspertami toksykologii, z naciskiem na
wykorzystanie produktu na dzieciach (testy na modelach skóry, dodatkowe czynniki jak ryzkyko połknięcia czy penetracji). Od ponad 65
lat, nasze podejście w pełni zgodne ze wszystkimi aktualnymi regulacjami, pozwoliło nam zagwarantować bezpieczne i skuteczne
produkty dla rodziców i ich pociech. Informacje o zobowiązaniach Mustela są dostępne na stronie w zakładce "Nasze zobowiązania".

4. Czy produkty Mustela mogą być używane bezpiecznie od narodzin?

Jako jeden z liderów francuskich marek na Europejskim rynku produktów dla dzieci, jesteśmy zobowiązani upewnić się, że nasze
produkty spełniają najbardziej rygorystyczne formy testów jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Wszystkie składniki jakie
wykorzystywane są w naszych produktach przechodzą rygorystyczną selekcję, która gwarantuje tolerancję i bezpieczeństwo każdego z
naszych produktów. Tolerancja jest systematycznie testowana w laboratoriach za pomocą modeli skóry zrekonstruowanej, później na
dorosłych, finalnie na dzieciach w warunkach normalnego stosowania pod nadzorem dermatologicznym. Naszym priorytetem od 65 lat
zawsze było bezpieczeństwo. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na "Udowodnione bezpieczeństwo i skuteczność" w "Naszych
zobowiązaniach".

5. Do jakiego wieku można używać produktów Mustela?

Produkty Mustela są zaprojektowane aby chronić delikatną i wrażliwą skórę dziecka, jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań aby dalej
wykorzystywać delikatność Mustela nawet po przekroczeniu dzieciństwa, bez ryzyka.
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6. Dlaczego ochrona kapitału komórek macierzystych skóry niemowląt i małych dzieci jest taka ważna?

Komórki macierzyste odgrywają kluczową rolę dla skóry człowieka przez całe jego życie: zapewniają jej regenerację, a także pomagają
utrzymać ogólną równowagę w obliczu codziennego oddziaływania szkodliwych czynników. Kapitał komórek macierzystych skóry
osiąga najwyższą wartość w momencie urodzenia, lecz w pierwszych dwóch latach życia jest niezwykle podatny na zniszczenie. W tym
okresie bariera skórna dopiero dojrzewa i skóra jest podatna na codzienne oddziaływanie szkodliwych czynników. Dlatego też konieczna
jest jej ochrona i wzmocnienie w celu zachowania tego wyjątkowego bogactwa w postaci komórek macierzystych. Jeżeli chcesz
dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z historią powstania nowych dermokosmetyków Mustela Bébé.

7. Dlaczego postanowiliście włączyć Avocado Perseose® w skład formuł kosmetyków Mustela Bébé?

Nasi badacze odkryli, że skóra niemowląt już w chwili urodzenia zawiera w sobie bogactwo w postaci komórek macierzystych —
wyjątkowy kapitał na całe życie: bezcenny, lecz bardzo delikatny. W następstwie tego fundamentalnego odkrycia wybraliśmy Avocado
Perseose® jako składnik nowych receptur produktów z linii Mustela Bébé, ponieważ doskonale odpowiada specyficznym potrzebom
skóry niemowląt już od chwili narodzin. Składnik ten wspiera również rozwój funkcji bariery skóry, a przede wszystkim chroni jej
bogactwo komórkowe, działając jak ochronna tarcza osłaniająca skórę przed codziennym wpływem szkodliwych czynników. Ponadto
Avocado Perseose® należy do nowej generacji biomimetycznych składników czynnych, co oznacza, że działa w idealnym
powinowactwie ze skórą, łącząc w sobie potwierdzoną skuteczność działania i wysoką tolerancję.Skuteczność i dobra tolerancja
Avocado Perseose® zostały przetestowane klinicznie i naukowo potwierdzone. Avocado Perseose® to wyjątkowo skuteczna, chroniona
patentem substancja aktywna, dostępna wyłącznie w produktach Mustela. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Avocado Perseose®,
zapraszamy do odwiedzenia poświęconej jej strony.

8. Co to jest składnik biomimetyczny?

Jako „biomimetyczny” określamy taki składnik czynny, który funkcjonuje zgodnie z zasadą biomimetyzmu, czyli imituje naturę w
możliwie jak najwierniejszy sposób, naśladując ją w strukturze, czy też w sposobie działania. W bardziej szczegółowym ujęciu za
składnik biomimetyczny w dermokosmetologii uważa się taki składnik, który, naśladując naturę, cechuje się idealnym powinowactwem
ze skórą, jest w stanie wzmocnić osłabione mechanizmy jej funkcjonowania lub wspierać ją w rozwoju, nie zakłócając jej naturalnego
działania — dzięki temu charakteryzuje się optymalnym wskaźnikiem skuteczność-tolerancja. Avocado Perseose®, składnik wspólny dla
wszystkich nowych receptur Mustela Bébé, jest substancją biomimetyczną: działa na skórę podobnie jak w swym naturalnym miejscu
występowania, gdzie jej zadaniem jest wspomaganie rozwoju i dojrzewania owocu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę
Naturalność i Mustela lub zobacz pełną definicję naturalności w odniesieniu do produktów dermokosmetycznych Laboratoires
Expanscience.

Produkt ten jest wysyłany w dwóch wariantach graficznych (nie różniących się od siebie składem) przedstawionych nad opisem
produktu.
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