ABCDerm H2O, 60 Lingettes 60 kos

60 ČISTILNIH ROBČKOV - BREZ IZPIRANJA
Za dojenčke in otroke / Se ne izpira / Ne vsebuje
alkohola / Ne vsebuje mila / Hipoalergen izdelek –
oblikovan tako, da zmanjšuje tveganje za nastanek
alergij / Ne vsebuje parabenov / Biorazgradljivi
– varujemo okolje
Za ritko, na kožnih pregibih, obrazu, očeh, rokah
ABCDerm H2O čistilni robčki so posebej formulirani
v skladu z zavezo ABCDerm dermatološko
varnostjo, saj nežno čistijo občutljivo kožo dojenčkov
in otrok: za ritko, na kožnih pregibih, obrazu, očeh,
rokah. Veliki, debeli in ravno prav prepojeni, v enem
samem koraku odstranijo nečistočo, pomirijo kožo
in ne puščajo mastnega filma na njej. Koža in oči
izdelek zelo dobro prenašajo (ne draži oči). Po
odprtju embalaže se robčki ne posušijo.

NAVODILA ZA UPORABO: Kožo temeljito očistite z
robčkom. Ne izpirajte. Uporabljajte po potrebi. Po
uporabi paketek skrbno zaprite. Robčkov ne mečite
v stranišče. Primerno za novorojenčke, z izjemo
nedonošenčkov. Ne nanašajte na kožo, ki je vidno
razdražena ali ob prisotnosti izcedka. Testirano pod
dermatološkim in oftalmološkim nadzorom.
DERMATOLOŠKA VARNOST: Strokovnjak za
biologijo kože - napredne raziskave iz Laboratorija
BIODERMA, ohranjajo in krepijo naravno fiziološko
ravnovesje pri vsakem tipu kože, tudi pri občutljivi
otroški koži. Izdelki so varni za otroško kožo in
upoštevajo njeno krhkost, kar je tudi osnovno
načelo nove linije ABCDerm, katere dermatološke
zaveze so:

ABCDERM H2O_Lignettes 60kos_B814Z0B_2017_SLO.indd 1

VARNOST: razvijamo formule, ki ne vsebujejo
parabenov, barvil, fenoksietanola, klorfenesina,
klorheksidina, BHA, BHT, MIT-MCIT, phthalate ali
eteričnih olj.
UČINKOVITOST: izbiramo le najbolj čiste molekule
v optimalnih količinah za dermatološko dokazano
učinkovitost in popolno upoštevanje kože.
TOLERANCA: zmanjšana količina izbranih sestavin
in s tem zagotavljena varnost in udobje.
SLEDLJIVOST: spremljanje vseh naših izdelkov
pri vsakem procesnem koraku - od proizvodnje do
prodajnega mesta, s čimer kupcu zagotavljamo
popolno zaupanje v uporabo izdelka.
Sestavine navedene na izdelku.
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