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LINOMAG Wyprawka, zestaw kosmetyków
 

Cena: 35,20 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest.

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Linomag Bobo, wyprawka dla noworodka, 1 opakowanie + płyta DVD

Zestaw zawiera:
1. Linomag, żel do mycia ciała i głowy, od urodzenia, 200ml,
2. Linomag, olejek do kąpieli dla dzieci i niemowląt, od 1 miesiąca, 200ml,
3. Linomag Bobo A + E, krem ochronny dla dzieci i niemowląt, od urodzenia, 50ml,
4. Linomag, krem z tlenkiem cynku dla dzieci i niemowląt, pod pieluszkę, od urodzenia, 50ml.

1. Linomag, żel do mycia ciała i głowy, od urodzenia, 200ml:

Żel do mycia ciała i głowy delikatnie myje i doskonale pielęgnuje wrażliwą skórę całego ciała maluszka. Starannie dobrana formuła żelu
oparta na łagodnych substancjach myjących pozbawionych mydła, aktywnie nawilża i dobrze oczyszcza skórę, pozostawiając ją
delikatną i miękką. Nie powoduje łzawienia oczu. Posiada neutralne pH. Dzięki zawartości pantenolu żel zabezpiecza przed
podrażnieniami i przesuszeniem skóry, pozostawiając na jej powierzchni naturalną warstwę ochronną.

Wskazania: dla dzieci i niemowląt od pierwszych dni życia; idealny dla skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień.

Sposób użycia: nanieść kilka kropel żelu na dłoń, delikatnie umyć ciało i główkę dziecka. Dokładnie spłukać.

Główne składniki: pantenol.

2. Linomag, olejek do kąpieli dla dzieci i niemowląt, od 1 miesiąca, 200ml:

Natłuszczający olejek łagodzi podrażnienia i zmiany skórne występujące u dzieci z alergicznymi chorobami skóry. Dzięki zawartości
witaminy F przyspiesza regenerację naskórka. Wzbogacony o naturalny wyciąg z rumianku czyni skórę gładką i elastyczną. Nie
podrażnia skóry. Dobrze się rozprowadza w wodzie, nie pozostawia osadu na wannie. Posiada delikatny i przyjemny zapach.
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Wskazania: do kąpieli dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia.

Sposób użycia: do ciepłej wody wlać niewielką ilość olejku. Po kąpieli delikatnie osuszyć ciało ręcznikiem. Nie dopuszczać do kontaktu
nierozcieńczonego preparatu z oczami. W czasie mycia należy uważać, by się nie poślizgnąć.

Składniki aktywne: witamina F, naturalny wyciąg z rumianku.

3. Linomag Bobo A + E, krem ochronny dla dzieci i niemowląt, od urodzenia, 50ml:

Linomag Bobo A + E polecany jest do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry. Substancje aktywne stanowią połączenie oleju lnianego
bogatego w NNKT, witamin A i E oraz lanoliny. Krem 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. Chroni przed działaniem środków drażniących, jak również przed mrozem i wiatrem.

Wskazania: codzienna pielęgnacja skóry wrażliwej, suchej i alergicznej; dla niemowląt od 1 dnia życia.

Sposób użycia: delikatnie rozprowadzić krem na powierzchni skóry. Nie stosować w okolicach podpieluszkowych.

Główne składniki: olej lniany, witamina A, witamina E, lanolina.

4. Linomag, krem z tlenkiem cynku dla dzieci i niemowląt, pod pieluszkę, od urodzenia, 50ml:

Linomag krem z tlenkiem cynku polecany jest do codziennej pielęgnacji i ochrony skóry pod pieluszką. Substancje aktywne stanowią
połączenie oleju lnianego bogatego w NNKT, tlenku cynku i alantoiny. Krem ogranicza rozwój bakterii, zapobiega powstawaniu odparzeń
i podrażnień. Wspomaga procesy regeneracji naskórka, łagodzi podrażnienia i uczucie swędzenia. Tworzy barierę chroniącą przed
działaniem czynników drażniących.
Wskazania: pielęgnacja skóry wrażliwej, suchej i alergicznej; dla niemowląt od 1 dnia życia.

Sposób użycia: delikatnie rozprowadzić krem na powierzchni skóry.

Główne składniki: tlenek cynku, olej lniany, alantoina.

W skład wyprawki dołączona jest dodatkowo płyta DVD z instruktażem udzielania pierwszej pomocy niemowlętom.
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