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

I N G R E D I E N T E 

Oxid de zinc, ulei de cocos, 

ceară de albine, ulei de 

ricin, unt din semințe de 

Mangifera indica, ulei de 

floarea soarelui, unt de 

cacao, rădăcină de Maranta 

arundinacea, ulei de 

avocado, unt din semințe 

de Astrocaryum murumuru, 

rezinat de gliceril, caolin, ulei de lavandă†, tocoferol, ulei 

de tamanu, semințe de Vitis vinifera, ulei din semințe de 

Hippophae rhamnoides, oleat de gliceril, agenți anti-

saponificare din ulei de Olea europaea (măsline), ulei din 

frunze de Picea mariana†, ulei din flori de Helichrysum† 

italicum, flori de Calendula officinalis, mușețel, extract 

din flori de Lavandula angustifolia (lavandă), frunze de 

Plantago major, frunze de Stellaria media

Seedlings Diaper Cream
#20403

Menține pielea fundulețului bebelușului confortabilă, fără 

să utilizeze substanțe agresive care ar putea irita pielea 

sensibilă. Cu ingrediente blânde și delicate pe care poți 

să le aplici cu încredere, Young Living Seedlings Diaper 

Cream este probabil cel mai bun tratament pentru zona 

scutecului pe care l-ai putea încerca pentru pielea sensibilă 

a bebelușului tău. Seedlings Diaper Cream este realizată 

în proporție de 100% din ingrediente de origine naturală, 

inclusiv uleiuri esențiale 100% pure. Crema densă cu parfum 

de lavandă calmează pielea încă din momentul aplicării, 

protejează pielea delicată a bebelușului și acționează ca o 

barieră fizică împotriva umezelii.

Seedlings Diaper Cream poate fi utilizată înainte de culcare 

sau ori de câte ori se anticipează un contact prelungit 

cu scutecul ud. Formula deosebit de ușoară și delicată – 

dezvoltată special pentru pielea sensibilă a bebelușului tău 

– blochează umezeala și contribuie la menținerea echilibrului 

de hidratare al pielii.

B E N E F I C I I  I  C A R A C T E R I S T I C I

• Calmează pielea la aplicare

• Reduce roșeața

• Blochează umezeala și contribuie la menținerea 

echilibrului de hidratare al pielii

• Protejează pielea și acționează ca o barieră fizică 

împotriva agenților iritanți

• Este delicată la aplicare și se absoarbe cu ușurință

• Formulă deosebit de ușoară și delicată, dezvoltată special 

pentru pielea sensibilă a bebelușilor

• Realizată în proporție de 100% din ingrediente de origine 

naturală, inclusiv uleiuri esențiale 100% pure

• Realizată cu oxid de zinc fără nanoparticule 

• Testată dermatologic și hipoalergenică

• Compatibilă cu stilul de viață vegetarian

• Formulată fără lanolină, parabeni, ftalați, substanțe 

petrochimice, ingrediente de origine animală, conservanți 

sintetici, parfumuri sintetice sau coloranți sintetici
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