
 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
 

Mustela Maternite Balsam do brodawek sutkowych, 30 ml
 

Cena: 23,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać balsam

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE POLSKA
SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Co to jest Mustela Maternite Balsam do brodawek sutkowych w jakim celu się go używa?

Balsam do brodawek sutkowych certyfikowany BIO z serii Maternite od Musteli zapewnia komfort karmienia. Został opracowany z
myślą o ochronie bardzo wrażliwej skóry brodawek sutkowych. Złożony w 100% ze składników pochodzenia naturalnego i roślinnego,
bezzapachowy - koi i wspomaga regenerację skóry, aby młode mamy mogły w pełni cieszyć się karmieniem piersią. Kluczowy składnik,
to organiczna oliwa z oliwek, znana ze swoich właściwości nawilżających i odżywczych.

Korzyści:
Karmisz piersią? Nasz Balsam do brodawek sutkowych certyfikowany BIO będzie dla Ciebie ogromnym wsparciem, dzięki sile
składników w 100% pochodzenia naturalnego.

Dzięki nawilżającemu i ochronnemu filmowi łagodzi podrażnienia i pęknięcia spowodowane karmieniem, wspomaga regenerację skórę
brodawki i chroni wrażliwe miejsca. Bezzapachowy - umożliwia matkom karmienie piersią z całkowitym spokojem.

Bogata i szybko wchłaniająca się konsystencja sprawia, że jest przyjemny i łatwy w użyciu. Jego formuła jest naturalna, wegańska, a
butelka nadaje się do recyklingu.

Formuła:
Ze względu na właściwości odżywcze, naszym kluczowym składnikiem aktywnym jest oliwa z oliwek, bogata w kwasy Omega 6 i 9.

Pochodzi ze zrównoważonych i odpowiedzialnych łańcuchów dostaw.

Łączymy ją również z:

Gliceryną rośliną, która nawilża i chroni skórę.
Witaminą E - naturalnym przeciwutleniaczem.

Badania:
Wszystkie nasze produkty do pielęgnacji skóry kobiet w ciąży mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa matce i dziecku podczas
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ciąży i karmienia piersią.

Przestrzegamy bardzo restrykcyjnych wytycznych w zakresie receptur. Niezależny ekspert toksykologiczny gwarantuje bezpieczeństwo
naszych produktów.

97% matek odczuwa ukojenie po karmieniu piersią(1)
97% mam jest zadowolonych: balsam zapobiega pękaniu sutków(1)

Skuteczność potwierdzona klinicznie.

Zapobiega podrażnieniom: 94% kobiet jest zadowolonych(1).

(1) Test użytkowy przeprowadzony pod kontrolą dermatologiczną na 33 kobietach karmiących piersią w wieku od 18 do 39 lat w ciągu
21 dni (samoocena wszystkich mam).

Składniki aktywne Balsamu do brodawek sutkowych Mustela Maternite:

Oliwa z oliwek - ze względu na właściwości odżywcze i bogactwo w kwasy Omega 6 i 9 jest kluczowym składnikiem aktywnym
balsamu. Pochodzi ze zrównoważonych i odpowiedzialnych łańcuchów dostaw.
Olej słonecznikowy - jest bogatym źródłem witaminy E o niekwestionowanych właściwościach przeciwutleniających. Ponadto
łagodzi on stany zapalne, reguluje pracę gruczołów łojowych, nawilża, a także chroni i odżywia skórę.
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.

Sposób użycia Balsamu do brodawek sutkowych Mustela Maternite:

Sposób użycia:

Łatwa w użyciu tubka, umożliwia idealnie ukierunkowaną aplikację.

Krok 1:
Nałóż grubą warstwę produktu na brodawki sutkowe. Nie musisz spłukiwać balsamu, ochroni brodawki do następnego karmienia.

Krok 2:
Aplikuj ponownie po każdym karmieniu.

Przed każdym karmieniem upewnij się, że skóra brodawek jest oczyszczona (bez "drobinek" z bawełnianego stanika, śladów kremów
itp.). W razie potrzeby oczyść sutki wodą.

Co zawiera Balsam do Brodawek Sutkowych Mustela Maternite:

Skład:
OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL1, GLYCERIN2, AQUA/WATER/EAU, SUCROSE LAURATE, SUCROSE STEARATE, TOCOPHEROL,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL.

1Składnik pochodzący z rolnictwa ekologicznego.
2Pozyskany przy użyciu składnika organicznego.

Często zadawane pytania odnośnie Serii Maternite od Musteli i odpowiedzi na nie:

1. Czy wykorzystujecie testy na zwierzętach aby ocenić bezpieczeństwo i skuteczność waszych produktów?

Jako francuska marka, Mustela przestrzega Europejskiej regulacji 1223/2009 która zakazuje testów na zwierzętach już od 2004 roku
(dla produktów finalnych) i od 2013 (dla składników). Dlatego też, nie testujemy naszych produktów ani składników na zwierzętach, ani
nie zlecamy tego nikomu innemu. Częścią naszego procesu innowacji i stałego rozwoju, a także ze względu na to, że naszym
priorytetem jest bezpieczeństwo, nasi naukowcy stworzyli unikalny, patentowany model wykorzystujący zrekonstruowaną skórę
naskórka noworodka. Pozwala nam to na testy tolerancji i bezpieczeństwa produktów Mustela i eliminuje potrzebę testów na
zwierzętach.
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2. 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".

3. Czy jakikolwiek produkt Mustela może spowodować alergię?

Niezależnie czy to dla dzieci, kobiet w ciąży czy świeżych mam, wszystkie nasze produkty są hipoalergiczne, co znaczy, że zostały
stworzone by minimalizować ryzyko reakcji alergicznych. Wybraliśmy takie składniki, aby nie wprowadzać ryzyka reakcji alergicznej. Co
więcej, wszystkie nasze produkty zostały przetestowane przez niezależne laboratoria, które dowiodły ich tolerancji. 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.

4. Czy produkty Mustela są testowane zanim wejdą na rynek?

Bezpieczeństwo naszych produktów jest absolutnym priorytetem. Aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo, każdy z naszych
produktów przechodzi ponad 450 pomiarów i testów zanim zostanie on wypuszczony na rynek. Wszystko by zagwarantować jakość,
bezpieczeństwo i skuteczność. Współpracujemy też z niezależnymi ekspertami toksykologii, aby ci ocenili bezpieczeństwo naszych
produktów dla noworodków i kobiet w ciąży. Te dwie grupy wymagają szczególnych restrykcji i środków ostrożności. Każdy z ekspertów
może w każdej chwili zawetować wejście produktu na rynek. Wykorzystujemy także specjalnie skomponowane procedury oceny.
Wchodzi w nie 11 etapów oceny głównie przeprowadzanych przez autoryzowane i niezależne instutucje. Procedury te oceniają
tolerancję: neurosensoryczną, skóry i oczu u dorosłych a także tolerancję podczas aplikacji na zrekonstruowaną skórę naskórka
niemowlęcia (w realnych warunkach stosowania na dzieciach i noworodkach). Finalnie, skuteczność naszych produktów została
potwierdzona dla kobiet w ciąży i dzieci od narodzin wzwyż, przez niezależny nadzór medyczny (dermatolog, pediatra, ginekolog lub
okulista, w zależności od produktu).

5. Jestem w ciąży i czasem odczuwam jakbym miała ciężkie lub zmęczone nogi. Czy to normalne? Co mogę
z tym zrobić?

Podczas ciąży, doznania ciężkości nóg jest bardzo częste - więcej niż 1 na 3 kobiety cierpi na nie. Zjawisko to jest szczególnie częste w
późniejszej ciąży i podczas wysokich temperatur. Jest spowodowane zwolnieniem cyrkulacji krwii i zwiększonym jej ciśnieniem w żyłach
nóg. Aby złagodzić problem rekomendujemy masowanie nóg z uzyciem Mustela Maternite żel lekkie nogi - natychmiastowo poczujesz
ulgę i uczucie świeżości dzięki zastosowaniu unikalnego połączenia Awokado peptydów i ekstraktu z mentolu. Aby dowiedzieć się
więcej, przeczytaj artykuł naszego eksperta na ten temat.

6. Czy mogę używać Serum ujędrniającego do biustu na moich piersiach podczas karmienia piersią?

Tak - wytworzone bez dodatku alkoholu i kofeiny serum bazuje na naturalnych składnikach aktywnych i można go używać podczas
karmienia piersią*(Zasady higieny powinny zostać zachowane przed karmieniem - oczyszczenie sutka) Powinnaś także pamiętać o
codziennej higienie, na przykład biorąc codziennie prysznic.
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7. Czy mogę używać produktów Mustela bez ryzyka dla dziecka podczas ciąży lub przy karmieniu piersią?

Wszystkie produkty Mustela Maternite są specjalnie stworzone dla kobiet w ciąży i młodych matek, także podczas karmienia. Przeszły
testy i oceny wymierzone w zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno płodowi jak i dziecku podczas karmienia. Dlatego też można ich
bezpiecznie używać podczas ciąży lub karmienia piersią.

8. Czy kremy na rozstępy powinny być używane od początku ciąży?

Tak, ponieważ im wcześniej i regularniej będziesz stosować te produkty tym bardziej będą efektywne. Dlatego też rekomendujemy
aplikować zapobiegawczo produkty takie jak Mustela Maternite krem przeciwko rozstępom od pierwszego miesiąca ciąży. Wzmocni
elastyczność i giętkość skóry, a także pomoże jej uodpornić się na rozciąganie. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł naszego
eksperta na ten temat.

9. Jak długo po porodzie powinnam stosować żel ujędrniający?

Zalecamy stosowanie Mustela żel ujędrniający przez przynajmniej miesiąc po porodzie. Delikatnie wmasowywany każdego dnia w
miejscach takich jak brzuch, biodra, uda itd. Pomoże przywrócić jędrność twojej skórze i przemodelować sylwetkę.

10. Jakie składniki zostały wykluczone ze składu dermokosmetyków Mustela?

Wykluczyliśmy ze składu naszych produktów liczne substancje, aby móc zagwarantować ci nie tylko składniki najbezpieczniejsze dla
skóry twojego dziecka i twojej, ale także maksymalne poszanowanie środowiska naturalnego. Tak więc żadna z formuł naszych
produktów nie zawiera alkoholu, olejków eterycznych, parabenów, fenoksyetanolu, ftalanów, ekstraktów z roślin genetycznie
modyfikowanych (GMO), chlorowodorku glinu, składników pochodzenia zwierzęcego (za wyjątkiem produktów pszczelich, oczyszczonej
lanoliny oraz produktów mlecznych), terpenów (kamfora, mentol, eukaliptol) ani triklosanu.Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę
Naturalność i Mustela lub zobacz pełną definicję naturalności w odniesieniu do produktów dermokosmetycznych Laboratoires
Expanscience.
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