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

S U D Ė T I S 

Cinko oksidas, kokosų 

aliejus, bičių vaškas, ricinos 

aliejus, Mangifera indica 

sėklų sviestas, saulėgrąžų 

aliejus, kakavos sviestas, 

Maranta arundinacea 

šaknis, avokadų aliejus, 

Astrocaryum murumuru 

sėklų sviestas, glicerolio 

rosinatas, kaolinas, levandų† aliejus, tokoferolis, vaistinių 

puiklapių aliejus, Vitis vinifera sėklos, Hippophae 

rhamnoides sėklų aliejus, glicerolio oleatas, nemuilinamoji 

Olea europaea (alyvuogių) aliejaus dalis, Picea mariana† 

spyglių aliejus, Helichrysum† italicum žiedų aliejus, 

Calendula officinalis žiedai, ramunės, Lavandula 

angustifolia žiedų ekstraktas, Plantago major lapai, 

Stellaria media lapai 

Seedlings Diaper Cream
#20403

Nedirginkite savo kūdikio užpakaliuko odelės stipraus 

poveikio chemikalais. Kremo Young Living Seedlings Diaper 

Cream sudėtyje yra švelnių, nedirginančių ingredientų, kuriais 

galite pasitikėti. Šis kremas, turbūt, taps geriausia priemone 

nuo sauskelnių sukeliamų nepatogumų, kurią kada nors 

tepsite ant jautrios savo mažylio odos. Kremas Seedlings 

Diaper Cream gaminamas naudojant visiškai natūralius 

ingredientus, įskaitant ir 100 proc. grynus eterinius aliejus. 

Tirštas, levandomis kvepiantis kremas iš karto nuramina odą, 

saugo jautrią kūdikio odelę ir veikia kaip fizinis drėgmės 

barjeras.

Kremą Seedlings Diaper Cream galima tepti prieš miegą 

arba bet kuriuo metu, kai kūdikiui gali tekti ilgiau dėvėti 

šlapias sauskelnes. Itin švelnios, nedirginančios sudėties 

kremas, sukurtas specialiai jautriai kūdikių odelei, sulaiko 

išorės drėgmę ir padeda palaikyti natūralų odos drėgmės 

balansą.

N A U D A  I R  S A V Y B Ė S

• Iš karto nuramina odą.

• Mažina paraudimą.

• Sulaiko išorės drėgmę ir padeda palaikyti natūralų odos 

drėgmės balansą.

• Saugo odą ir veikia kaip fizinis barjeras nuo dirgiklių.

• Tepamas švelniai ir glotniai.

• Itin švelni, nedirginanti sudėtis, sukurta specialiai jautriai 

kūdikių odai.

• Gaminamas naudojant visiškai natūralius ingredientus, 

įskaitant ir 100 proc. grynus eterinius aliejus.

• Sudėtyje nėra nano-cinko oksido. 

• Dermatologų patikrinta ir hipoalergeniška priemonė.

• Tinka vegetarams.

• Sudėtyje nėra lanolino, parabenų, ftalatų, naftos 

produktų, gyvulinės kilmės ingredientų, sintetinių 

konservantų, kvepalų ar dažų.
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