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Bepanthen Baby maść do ochrony przed odparzeniami
pieluszkowymi 30g
 

Cena: 26,10 pln

Opis słownikowy

Producent BAYER

Opis produktu
 

Maść Bepanthen Baby wspomaga naturalne procesy regeneracyjne a także zapewnia skórze dziecka ochronę przed odparzeniami
pieluszkowymi.

Produkt posiada lekką konsystencję, jest łatwy w nakładaniu i usuwaniu. Pielęgnuje skórę, pozwalając jej jednocześnie oddychać.

Stosowanie:

Cienką warstwę maści delikatnie rozprowadzić na oczyszczonej skórze pośladków dziecka i okolicach okołopieluszkowych.

Stosowanie Bepanthen Baby przy każdej zmianie pieluszki pomaga ochraniać wrażliwą i delikatna skórę dzieci przed powstawaniem
odparzeń pieluszkowych.

Skład:

Maść zawiera dekspantenol, znany również jako prowitamina B5, który jest prekursorem witaminy niezbędnej w procesie odbudowy
skóry.

Wysokie stężenie (5%) prowitaminy B5 (pantenol) wspomaga naturalne procesy regeneracyjne, pielęgnuję, pomaga utrzymać miękką,
nawilżoną i gładką skórę i wzmacnia jej barierę ochronną.

Specjalna formuła Bepanthen Baby została opracowana z myślą o potrzebach delikatnej niemowlęcej skóry, która od pierwszych dni
życia chroni przed podrażnieniami i odparzeniem pieluszkowym.

Preparat nie zawiera konserwantów, barwników i substancji zapachowych.

Opakowanie: 30g

 

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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