
RĘCE I SKÓRA

z wyciągiem z aloesu 

beztłuszczowa formuła, nie zawierają alkoholu

sprawiają, że skóra jest przyjemnie miękka i jedwabista

ZA S TO S O WA N I E

łagodne mycie i pielęgnacja skóry 

niemowląt

POJEDYNCZE OPAKOWANIE     JEDN. SPRZEDAŻY

 80 szt. chusteczek/opakowanie  

typu flow pack                                   12 

 (rozmiar chusteczek 18 x 20 cm) 

 1 dozownik                                         12 

 

 

Chusteczki BABYWIPES są idealne do codziennej delikatnej pielęgnacji wrażliwej skóry dziecka.  

Płyn oczyszczający z wyciągiem z aloesu odżywia i nawilża skórę pozostawiając ją jedwabistą i miękką 

w dotyku. 

chusteczki do pielęgnacji niemowląt

BABYWIPES  wygodne dozowanie

 działanie nawilżające
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PIELĘGNACJA RĄK I SKÓRY

empfohlen  vom 
Deutsche n Allergie - 
und Asthmabund  e.V.

olejek medyczny do pielęgnacji skóry

DESCOMED ÖLBAD

intensywna pielęgnacja wyjątkowo suchej i wrażliwej skóry 

zawiera cenne olejki pielęgnujące skórę

łagodzi swędzenie

ZA S TO S O WA N I E

wysokiej jakości olejek do kąpieli 

i intensywnej pielęgnacji skóry 

bardzo suchej, podrażnionej, 

spierzchniętej lub ze zmianami 

o charakterze wyprysku.  

POJEDYNCZE OPAKOWANIE     JEDN. SPRZEDAŻY

 250  ml  butelka                                9 

 500  ml  butelka                                6 

 2  L  butelka                                6 

 5  L  kanister                               3

DESCOMED ÖLBAD to olejek medyczny przeznaczony do kąpieli , pielęgnacji suchej, łuszczącej się 

i napiętej skóry. Zawiera wysokiej jakości składniki pielęgnujące takie jak ekstrakt z aloesu, olej canola 

i volejek z jojoby, które są dobrze tolerowane przez skórę i błonę śluzową. D-panthenol pomaga 

łagodzić podrażnienia i zaczerwienienia oraz wspomaga regenerację spierzchniętej skóry.

oczyszczająca pianka do skóry

DESCOMED

łagodne mycie bez używania wody i mydła

do bardzo wrażliwej skóry

właściwości dezodorujące

ZA S TO S O WA N I E

bardzo przyjazna dla skóry, szybkie 

i praktyczne mycie wrażliwej 

i podrażnionej skóry

POJEDYNCZE OPAKOWANIE     JEDN. SPRZEDAŻY

 500  ml  puszka spray                   12 

DESCOMED to gotowa do użycia pianka przeznaczona do łagodnego mycia i pielęgnacji skóry, 

szczególnie polecana dla pacjentów obłożnie chorych, nie kontrolujących potrzeb $zjologicznych i dla 

pacjentów ze stomią. 

Pianka myjąca DESCOMED ma pH neutralne dla skóry i zawiera bardzo łagodne środki myjące, wyjątkowo 

dobrze tolerowane przez skórę i błonę śluzową. 

Nawilżające działanie D-panthenolu i allantoiny wspomaga regenerację wyjątkowo napiętej skóry, 

łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia oraz zapewnia specjalną pielęgnację spierzchniętej skóry. 

Pianka DESCOMED może być również stosowana do pielęgnacji niemowląt. 

zawiera wyciąg z aloesu, olejek z jojoby,
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