Klorane Bébé Gel spumant 2in1, 500ml
DESCRIEREA PRODUSULUI
Noua formulă biodegradabilă*: cu extract calmant de Gălbenea, obținut din flori cultivate
organic. Bogată în agenți de hidratare, formula sa cu parfum discret și relaxant curăță
delicat. Pielea este protejată împotriva uscăciunii, iar părul este ușor de pieptănat. Gelul
delicat de curățare permite mamelor să împărtășească un moment de tandrețe cu
bebelușul lor în timpul băiței! Nu irită ochii.
Instrucțiuni de utilizare: Masați până face spumă pe corpul și părul umed.
INDICAȚII
De la naștere, pentru sugari și bebeluși. Corp și păr. Piele normală.
PROPRIETĂȚI
•
Formulă biodegradabilă*
•
2 în 1: curăță delicat corpul și părul
•
Nu irită ochii
•
Lasă părul ușor de pieptănat
•
Parfum relaxant brevetat
•
Gălbenea și Izoleucină: întăresc apărarea naturală a pielii**
•
Dezvoltat și testat pentru a reduce riscurile de reacții alergice
•
Ambalaj conceput eco
•
Fără săpun
COMPOZIȚIE
Extract de Gălbenea și Izoleucină (aminoacid
esențial)
Surfactanți delicați
Glicerină și agenți de hidratare

PROPRIETĂȚI





Protejează
Întăresc apărarea naturală a pielii **
Curăță delicat
Hidratează și protejează

*conform standardului OECD 301B
** Test efectuat in vitro

Șervețele umede delicate, 70buc
DESCRIEREA PRODUSULUI
Formulă nouă, naturală*: cu extract calmant de Gălbenea, obținut din flori cultivate organic.
Formula sa cu ingrediente naturale în proporție de 98%, cu parfum delicat, relaxant, curăță
blând, hidratează și catifelează pielea bebelușului. Șervețele produse din 100% fibre
naturale biodegradabile **.
Instrucțiuni de utilizare: Folosiți unul sau mai multe șervețele până când pielea este curățată.
Uscați bine. Nu aruncați șervețelele la toaletă. Nu aruncați la gunoi.
INDICAȚII
De la naștere, pentru sugari și bebeluși. Față, mâini și fese. Piele normală.

PROPRIETĂȚI
•
98% ingrediente naturale *
•
Realizat din 100% fibre naturale biodegradabile **
•
Curăță delicat
•
Hidratează și previne uscarea pielii
•
Nelipicios, fără clătire
•
Parfum relaxant brevetat
•
Gălbenea și Izoleucină: întăresc apărarea naturală a pielii***
•
Dezvoltat și testat pentru a reduce riscurile de reacții alergice
•
Ambalaj conceput eco
COMPOZIȚIE
Extract de Gălbenea și Izoleucină (aminoacid
esențial)
Glicerină

PROPRIETĂȚI




Protejează
Întărește apărarea naturală a pielii ***
Hidratează și protejează

*98% ingrediente naturale
** În conformitate cu standardul EN 13432
*** Test efectuat in vitro.

CREMĂ NUTRITIVĂ CU COLD CREAM 40 ml
DESCRIEREA PRODUSULUI
Noua formulă naturală*: cu extract calmant de Gălbenea, obținut din flori cultivate organic.
Îmbogățită cu Klorane Cold Cream naturală, formula sa cu ingrediente naturale în proporție
de 96% și parfum discret și relaxant hidratează, calmează și protejează pielea uscată și foarte
uscată, cu efect intens și pentru un timp îndelungat. Este, de asemenea, eficientă pentru
îngrijirea mâinilor crăpate și a dermatitei seboreice.
Instrucțiuni de utilizare: Nu se clătește. Aplicați pe pielea curată, uscată. În cazul dermatitei seboreice,
aplicați seara și spălați cu șampon delicat a doua zi.
INDICAȚII
De la naștere, pentru sugari și bebeluși. Față, corp și mâini. Piele uscată spre foarte uscată.
PROPRIETĂȚI
•
96% ingrediente naturale*
•
Hrănire intensă și de durată
•
Calmează și protejează pielea uscată spre foarte uscată
•
Textură bogată și nelipicioasă, se absoarbe rapid
•
Parfum relaxant, brevetat
•
Gălbenea și Izoleucină: întăresc apărarea naturală a pielii **
•
Dezvoltat și testat pentru a reduce riscurile de reacții alergice
•
Ambalaj conceput eco

COMPOZIȚIE
Extract de Gălbenele și Izoleucină (aminoacid
esențial)
Klorane Cold Cream naturală
* 96% ingrediente naturale
** Test efectuat in vitro

PROPRIETĂȚI




Protejează
Întăresc apărarea naturală a pielii **
Agent foarte gras, protector și hrănitor

