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Skarb Matki Emulinka, emulsja olejowa do kąpieli dla
niemowląt i dzieci, 250 ml
 

Cena: 37,79 zł

Opis słownikowy

Marka Skarb Matki

Postać emulsja

Producent Firma Rodzinna Makarczykowie

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis Skarb Matki Emulinka, emulsja olejowa do kąpieli dla niemowląt i dzieci, 250 ml

Opis

Skarb Matki, Emulinka

Emulsja olejowa do k?pieli dla niemowl?t i dzieci.

Sk?ad wed?ug INCI

Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, PEG-8 Dilaurate, Cetyl Acetate (and) Stearyl Acetate (and) Oleyl Acetate (and) Acetylated
Lanolin Alkohol, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Parfum

W?a?ciwo?ci
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Emulinka Skarb Matki to olejowa emulsja do k?pieli przeznaczona dla noworodków, niemowl?t i dzieci. Powinna by? ona podstawowym
produktem higienicznym w kosmetyce ka?dego malucha ju? od pierwszych dni ?ycia. Chroni i dobudowuje film hydrolipidowy
niedojrza?ej skóry i czyni j? bardziej odporn? na czynniki zewn?trzne. Skutecznie nawil?a, nat?uszcza i ?agodzi podra?nienia.
Regularne stosowanie Emulinki do k?pieli wspomaga leczenie problemów skórnych zwi?zanych z jej sucho?ci? i ?wi?dem np.
atopowego zapalenia skóry (AZS), wyprysku skórnego czy ?uszczycy. Produkt w po??czeniu z wod? tworzy delikatna emulsj?.

Produkt zawiera 65% parafiny.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do codziennej piel?gnacji bardzo suchej i atopowej skóry (AZS) dziecka.

Stosowanie

Emulinka polecana jest do stosowania w trakcie codziennych k?pieli. Do wanienki nape?nionej wod? nale?y wla? ok. 5-10 ml p?ynu (w
opakowaniu znajduje si? równie? wygodna miarka) i równomiernie rozprowadzi?. K?piel powinna trwa? nie d?u?ej ni? 10 minut, a
temperatura wody nie powinna przekracza? 36 stopni Celsjusza, gdy? w wy?szej temperaturze s?abn? w?a?ciwo?ci nat?uszczaj?ce
preparatu. W sytuacji braku mo?liwo?ci przygotowania k?pieli, Emulink? mo?na zastosowa? bezpo?rednio na zwil?on? skór?. Wtedy
preparat nie wymaga sp?ukiwania wod?.

Uwagi

Produkt nie zawiera alergenów i konserwantów.
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