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LINOMAG Wyprawka - Zestaw 1szt.
 

Cena: 57,66 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 1 zest.

Postać -

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Zestaw Linomag Wyprawka, to praktyczny zestaw do pielęgnacji niemowląt. Znajdujące się w jednym opakowaniu kosmetyki Linomag
przeznaczone są do pielęgnowania delikatnej skóry dziecka już od pierwszych dni jego życia. Wszystkie produkty znajdujące się w
zestawie zostały stworzone z wyselekcjonowanych i przebadanych dermatologicznie składników odżywczych oraz ochronnych.

W skład wyprawki Linomag wchodzą:

Linomag Żel do mycia ciała i głowy 2 w 1, 200 ml,

Linomag Olejek do kąpieli, 200 ml,

Linomag Bobo A+E Krem ochronny, 50 ml,

Linomag Krem z tlenkiem cynku, 50 ml,

płyta DVD z instruktażem udzielania pierwszej pomocy niemowlętom.

Linomag Żel do mycia ciała i głowy 2 w 1

Żel 2 w 1 dobrze sprawdzi się w codziennej kąpieli dziecka począwszy od 1. dnia życia. Specjalna formuła nie podrażnia oczu, ma
neutralne pH, delikatnie myje i pielęgnuje skórę niemowlęcia. Żel ma przyjemny, subtelny zapach, lekko się pieni i bardzo dobrze
spłukuje. Nawilża, koi i zabezpiecza wrażliwą skórę dziecka przed przesuszeniem.
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Żel jest hipoalergiczny, nie zawiera mydła, parabenów, SLS-u (Sodium Laureth Sulfate) oraz barwników.

Linomag Olejek do kąpieli

Natłuszczający olejek do kąpieli, to idealny kosmetyk do codziennej pielęgnacji niemowląt, który można stosować już od pierwszego
miesiąca życia dziecka. Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Linomag Olejek do kąpieli jest hipoalergiczny oraz
zawiera kwasy omega-3 i omega-6.

Linomag Bobo A+E Krem ochronny

Bobo A+E to hipoalergiczny krem ochronny dla dzieci, który można stosować zarówno do twarzy, jak i do całego ciała. Ma delikatny
zapach, łatwo się rozprowadza i dobrze wchłania, nie pozostawiając lepkiej, ani nadmiernie tłustej warstwy, jednocześnie zapewniając
odpowiednie dotlenienie skóry. Bobo A+E można stosować do pielęgnacji od pierwszych dni życia niemowlęcia.

Linomag Krem z Tlenkiem Cynku 

Hipoalergiczny krem z tlenkiem cynku to idealny preparat ochronny skóry pod pieluchą. Krem tworzy delikatną warstwę okluzyjną, dzięki
czemu zabezpiecza przed powstawaniem odparzeń i podrażnień. Krem nie zawiera barwników i parabenów oraz posiada pozytywną
opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu.

Wskazania
Pielęgnacja i higiena dzieci i niemowląt.

Działanie
Podstawowa pielęgnacja skóry noworodka już od 1. dnia życia.

Linomag Żel do mycia ciała i głowy, 200 ml

delikatnie myje, oczyszcza i odżywia

pielęgnuje skórę głowy zapobiegając jej przesuszeniu

zabezpiecza przed podrażnieniami i przesuszeniem

przyspiesza regenerację naskórka

czyni skórę gładką i elastyczną

nie powoduje łzawienia oczu

Linomag Olejek do kąpieli, 200 ml

natłuszcza, odżywia i nawilża skórę

łagodzi podrażnienia, stany zapalne i zmiany skórne spowodowane alergią

przyspiesza regenerację naskórka

czyni skórę gładką i elastyczną

Linomag Bobo A+E Krem ochronny, 50 ml

łagodzi, nawilża, natłuszcza, koi i uelastycznia skórę

zapobiega podrażnieniom i nadmiernej suchości skóry

zapobiega pękaniu oraz swędzeniu wysuszonej skóry

łagodzi dolegliwości związane z suchą i łuszczącą się skórą
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chroni przed działaniem środków drażniących, jak również przed mrozem i wiatrem

Linomag Krem z tlenkiem cynku, 50 ml

ogranicza rozwój bakterii

zapobiega powstawaniu odparzeń i podrażnień

wspomaga procesy regeneracji naskórka

łagodzi podrażnienia i uczucie swędzenia

tworzy barierę chroniącą przed działaniem czynników drażniących

Sposób użycia
Linomag Żel do mycia ciała i głowy, 200 ml

nanieść kilka kropel żelu na dłoń. Delikatnie myć ciało i główkę dziecka. Dokładnie spłukać.

Linomag Olejek do kąpieli, 200 ml

do ciepłej wody wlać niewielką ilość olejku. Po kąpieli delikatnie osuszyć ciało ręcznikiem.

Linomag Bobo A+E Krem ochronny, 50 ml

delikatnie rozprowadzić krem na powierzchni skóry.

Linomag Krem z tlenkiem cynku, 50 ml

delikatnie rozprowadzić krem na powierzchni skóry.

Uwagi do stosowania
Hipoalergiczne, bogate w kwasy Omega 3 i Omega 6. Wolne od parabenów, sls i barwników. Przebadane dermatologicznie.

Skład
Żel do mycia ciała i głowy
Aqua, Sorbitol, Sodium Cocoamphoacetate, Cocoamidopropyl Betaine, Lauryl Glycoside, Coco-Glucoside and Glyceryl Oleate, Lactic Acid,
Linum Usitatissimum, Panthenol, Polysorbate 40, Glyceryl Caprylate, Parfum.Olejek do kąpieliłagodne środki myjące, olej lniany bogaty w
NNKT, w tym: kwasy omega -3 i omega -6 oraz naturalny wyciąg z rumianku.Bobo A+Epołączenie oleju lnianego bogatego w NNKT,
witamin A i E oraz hipoalergicznej lanoliny.Krem z tlenkiem cynkuAqua, Petrolatum, Linum Usitatissimum, Zinc Oxide, Ozokerite, Sorbitan
Sesquioleate, Glycerin, Cera Alba, Allantoin, Sorbitol, Cetyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Glyceryl bStearate, Potassium Sorbate, Xanthan
Gum, Lactic Acid, Parfum.

Zawartość:

Linomag Żel do mycia ciała i głowy, 200 ml,

Linomag Olejek do kąpieli, 200 ml,

Linomag Bobo A+E Krem ochronny, 50 ml,

Linomag Krem z tlenkiem cynku, 50 ml
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazdrowie-24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

