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BBraun Trixo-Lind - emulsja do pielęgnacji rąk i całego ciała -
500ml
 

Cena: 44,90 pln

Opis słownikowy

Producent BBraun

Opis produktu
 

Pojemność: 500ml

Właściwości

- Emulsja do pielęgnacji rąk i całego ciała do skóry wrażliwej
- Odczyn pH neutralny, brak barwników
- Specjalna powłoka chroni skórę w trakcie pracy w środowisku wodnym
- Szybko wnika w skórę, nie jest tłusta, nie przywiera
- Emulsja do rąk i całego ciała przetestowana dermatologicznie
- Zawiera wysokiej jakości substancje pielęgnujące i nawilżające takie jak pantenol i alantoina
- kosmetyk

Zalety

- Intensywnie pielęgnuje skórę
- Przyjazna dla skóry
- Redukuje podrażnienia skóry
- Po nałożeniu emulsji skóra utrzymuje
- swoją naturalną chwytność
- Wygładza podrażnioną skórę oraz
- utrzymuje naturalną warstwę wilgoci
- Polecany również do profilaktyki odleżyn

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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