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Bebble szampon i żel pod prysznic 2w1 truskawkowy 250 ml
Cena: 12,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

250 ml

Postać

Szampony

Producent

LAVENA

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Witamina B3 – jedna z najbardziej trwałych witamin, została celowo dodana do naszych produktów do pielęgnacji
włosów. Uodparnia na działanie ciepła, utlenienie i na alkaloidy, odgrywa dużą rolę dla zdrowia człowieka i ma ogromny
pozytywny wpływ na skórę i włosy. Wspomaga produkcję ceramidów i kwasów tłuszczowych, które są dwoma
głównymi składnikami wspomagającymi zewnętrzną ochronę skóry. Zapobiega tym samym utracie wody i utrzymuje
nawilżenie skóry, jest idealny dla małych dzieci i osób o skórze suchej i wrażliwej. Witamina B3 wspomaga również
wzrost i pigmentację włosów.
Wyciąg z kwiatu lipy – kwiat lipy jest powszechnie stosowany do przyrządzania pysznej i zdrowej herbatki. Ale wyciąg z
niego pozyskiwany jest również wyjątkowo dobroczynny dla skóry i włosów. Zawiera flawonoidy, taniny i olejek
eteryczny a-bizabolol, został dodany do naszych produktów ze względu na jego kojące, nawilżające i zmiękczające
właściwości.
Wyciąg z rumianku zawiera aktywne flawonoidy i mieszankę olejów eterycznych, które są szczególnie korzystne w
pielęgnacji wrażliwej skóry. Ma właściwości przeciwzapalne i zwalcza wolne rodniki.
Pantenol – znany również jako pro-vitamina B5, D-pantenol powoduje, że skóra wygląda na bardziej miękką i
wygładzoną. Przenika zewnętrzną warstwę skóry i utrzymuje jej naturalną wilgotność, w tym samym czasie stymulując
wzrost i regenerację komórek.
Charakterystyka
Któż nie lubi słodkiego zapachu truskawek? Twoje maleństwo najprawdopodobniej tak i właśnie dlatego dodaliśmy go i inne
składniki pielęgnujące skórę do naszego szamponu i żelu pod prysznic.
Nasza specjalna formuła z ziołowymi wyciągami i nawilżającym pantenolem tworzy zabawny i owocowy produkt.
Łagodne składniki delikatnie czyszczą i pielęgnują skórę, podczas gdy dodatkowe substancje nawilżające powodują, że
włosy są łatwiejsze w czesaniu po kąpieli.
Delikatny dla oczu, ten prawdziwy przyjaciel zawiera pantenol, witaminę B3 i ziołowe wyciągi z lipy i rumianku. Nasz produkt
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zamienia czas kąpieli w czas zabawy z delikatną i puszystą pianą.
0% parabenów, alkoholu czy sztucznych barwników drażniących skórę dziecka
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem apteka@tanie-leczenie.pl.
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