
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Skarb Matki Olejuszka, olejek na ciemieniuszkę, 30 ml
 

Cena: 38,69 zł

Opis słownikowy

Marka Skarb Matki

Postać olejek

Producent Firma Rodzinna Makarczykowie

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis Skarb Matki Olejuszka, olejek na ciemieniuszkę, 30 ml

Opis

Skarb Matki, Olejuszka

Olejek na ciemieniuszk?.

Pojemno?? 30 ml.
 

Sk?ad wed?ug INCI

Helianthus Annuus (Sunflower) seed Oil, Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Trilyceride, Octyldodecanol, Beeswax, Birch (Betula
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Alba) Leaf Extract, Tilla Vulgaris Flower Extract, Dimethicone Copolyol, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil.
 

W?a?ciwo?ci

Bezpieczny i skuteczny preparat na zmiany ?ojotokowe (ciemieniuch?) w obr?bie ow?osionej skóry g?owy dziecka. Jedyny preparat

dost?pny na rynku bez szkodliwych dla dzieci salicylanów.

Olejek przeciw ciemieniusze zawiera preparaty ro?linne (olejek z krokosza, ekstrakt z li?ci brzozy i ekstrakt z kwiatu lipy), które poprzez

zawarte w nich zwi?zki czynne wp?ywaj? hamuj?co na wydzielanie ?oju przez gruczo?y ?ojowe i maj? dzia?anie ?agodz?ce.

Odpowiednio dobrany sk?ad substancji nat?uszczaj?cych jak olej s?onecznikowy, olej wazelinowy, olej silikonowy przyspiesza

odwarstwienie ?usek i ich ?atwe usuwanie szczoteczk?.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do codziennej piel?gnacji ciemieniuchy u noworodków, w stanach ?uskowych skóry g?owy.

Stosowanie

Olejek przeciw ciemieniusze nanie?? na ow?osion? skór? g?owy gazikiem lub wacikiem, nas?czonym preparatem. Pozostawi? na

skórze 24 godziny. Nast?pnie umy? g?ow?, najlepiej delikatnym szamponem z serii Skarb Matki i po wysuszeniu wyczesa? w?osy

mi?kk? szczoteczk?.

Preparat nie powoduje podra?nie? i jest bezpieczny w u?yciu. Skuteczno?? potwierdzona klinicznie.

Uwagi

Preparatu nie mo?na stosowa? gdy na skórze znajduj? si? zadrapania.

Objawy ciemieniuchy mog? nawraca? mimo stosowania zasad prawid?owej higieny dziecka.
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Wyrób posiada atest Pa?stwowego Zak?adu Higieny oraz pozytywn? opini? IMiD

Skuteczno?? potwierdzona klinicznie.
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