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ŁAGODNY ŻEL DO MYCIA 2W1 500 ML
 

cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent MomMe Cosmetics

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Hipoalergiczny, stworzony w 100% według naturalnej receptury żel 2 w 1 do mycia ciała i włosów dla dzieci i niemowląt. Spełnia
jednocześnie dwie funkcje – bogatego w składzie, wygładzającego szamponu i łagodnego żelu, którym można umyć całe ciało dziecka,
bez efektu podrażnienia jego skóry, czy okolic intymnych. Jest kremowy, wydajny i przyjemnie się pieni. Zawiera działający
oczyszczająco i wzmacniająco wyciąg z mydlnicy lekarskiej, nawilżającą betainę z buraka cukrowego, kojąco-odżywcze mleczko z
migdałów ziemnych oraz naturalną gumę guar, która ułatwia rozczesywanie włosów i nadaje im połysk. Dodany do żelu naturalny
prebiotyk, stymuluje rozwój i utrzymanie odpowiednio zrównoważonej flory bakteryjnej skóry, co zapobiega jej podrażnieniom, a także
tworzeniu się na głowie łupieżu, czy ciemieniuchy.

MYDLNICA LEKARSKA – wykazuje właściwości pieniące, łagodnie myje skórę oraz włosy. Reguluje prace gruczołów łojowych.
ROŚLINNE SUBSTANCJE MYJĄCE – między innymi pochodne kokosa. Łagodne i przyjazne dla skóry.
PREBIOTYK – inulina, pozyskiwana z korzenia cykorii. Stymuluje rozwój przyjaznych dla skóry „dobrych bakterii” i nie dopuszcza do
rozwoju szkodliwych drobnoustrojów. Odbudowuje i wzmacnia barierę obronną skóry. Chroni m. in przed działaniem czynników
alergizujących, drażniących detergentów i promieni UV.

MLECZKO Z MIGDAŁÓW ZIEMNYCH – hipoalergiczne, roślinne mleczko o silnym działaniu odżywczym, nawilżającym i kojącym. Nadaje
skórze miekkość i gładkość.
BETAINA – otrzymywana z buraka cukrowego. Działa silnie nawilżająco, chroni skórę przed przesuszeniem i drażniącym działaniem
czynników zewnętrznych.
NATURALNA GUMA GUAR – wygładza, nabłyszcza i poprawia wygląd włosów, ułatwia rozczesywanie.

Sposób użycia:
Kąpiel – niewielką ilość (ok 10–15 ml) wlać do wanienki i dokładnie rozmieszać z wodą lub nanieść bezpośrednio na skórę tuż przed
kąpielą. Prysznic – nanieść niewielką ilość na wilgotną skórę, następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą.

Składniki/Ingredients:
Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Betaine, Glycerin, Cyperus Esculentus Tuber Extract, Xanthan Gum, Inulin,
Alpha-Glucan Oligosaccharide, Saponaria Officinalis Root Extract, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, PCA Glyceryl Oleate, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Parfum, Citral, Citronellol, Limonene, Linalol.
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