
S E E D L I N G S  D I A P E R  C R E A M

S L O Ž E N Í

Oxid zinečnatý, kokosový 

olej, včelí vosk, ricinový 

olej, máslo ze semen 

manga (Mangifera 

indica), slunečnicový 

olej, kakaové máslo, 

kořen maranty třtinové 

(Maranta arundinacea), 

avokádový olej, máslo 

ze semen Astrocaryum murumuru, glyceryl rosinate, 

kaolin, levandulový† olej, tokoferol, olej tamanu, olej ze 

semínek hroznů (Vitis vinifera), olej ze semen rakytníku 

řešetlákového (Hippophae rhamnoides), glyceryl oleate, 

nezmýdelnitelné látky z olivového oleje (Olea europaea), 

olej z jehličí smrku černého (picea mariana†), olej z květů 

smilu (Helichrysum† italicum), květ měsíčku lékařského 

(Calendula officinalis), heřmánek, extrakt z květu levandule 

(Lavandula angustifolia), list jitrocele většího (plantago 

major), list ptačince prostředního (Stelaria media) 

Seedlings Diaper Cream
#20403

Zajistěte malému zadečku příjemné prostředí bez použití 

nešetrných chemikálií, které by mohly jeho choulostivou 

pokožku podráždit. S jemnými, šetrnými složkami můžete 

být naprosto bez obav, Seedlings Diaper Cream od Young 

Living může být právě to nejlepší ošetření pod plenky, které 

vyzkoušíte na citlivou pokožku svého děťátka. Seedlings 

Diaper Cream je vyroben stoprocentně ze složek přírodního 

původu, včetně stoprocentně čistých esenciálních olejů. 

Tento hustý krém s vůní levandule při doteku zklidní, chrání 

jemnou dětskou pokožku a působí jako ochranná bariéra 

proti vlhkosti.

Seedlings Diaper Cream lze použít před spaním nebo 

kdykoli v situacích, kdy může být nevyhnutelné ponechat 

plenky dítěti delší dobu. Mimořádně šetrné, jemné složení - 

vyvinuté speciálně pro choulostivou pokožku vašeho děťátka 

- vstřebá vlhkost a pomáhá udržovat správné zvlhčení kůže.

P Ř Í N O S Y  A  V L A S T N O S T I

• Zklidňuje při doteku

• Omezuje zrudnutí

• Vstřebá vlhkost a pomáhá udržovat správné zvlhčení kůže

• Chrání pokožku a působí jako ochranná bariéra před 

dráždivými vlivy

• Vtírá se hladce a šetrně

• Mimořádně šetrné, jemné složení vyvinuté speciálně pro 

citlivou dětskou pokožku

• Je vyroben stoprocentně ze složek přírodního původu, 

včetně stoprocentně čistých esenciálních olejů.

• Vyroben z non-nano oxidu zinečnatého 

• Dermatologicky testováno, hypoalergenní složení

• Vhodný pro vegetariány

• Neobsahuje lanolin, parabeny, ftaláty, ropné produkty, 

produkty živočišného původu, syntetické konzervanty, 

syntetické vonné přísady ani umělá barviva

CS


