
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 S E R

Zinkoxid, kokosolja, bivax, 

ricinolja, smör av frön från 

Mangifera indica, solrosolja, 

kakaosmör, rot av Maranta 

arundinacea, avokadoolja, 

smör av frön från 

Astrocaryum murumuru, 

glycerylrosinat, kaolin, 

lavendelolja†, tokoferol, 

tamanuolja, frön från Vitis vinifera, olja av frön från 

Hippophae rhamnoides, glyceryloleat, osaponifierbar olja 

av Olea europaea (oliv), olja av barr från Picea mariana†, 

olja av blommor från Helichrysum† italicum, Calendula 

officinalis-blommor, kamomill, extrakt av blommor från 

Lavandula angustifolia (lavendel), blad från Plantago 

major, blad från Stellaria media 

Seedlings Diaper Cream
#20403

Lindrar små stjärtar utan starka kemikalier som kan irritera 

känslig hud. Young Living Seedlings Diaper Cream innehåller 

milda, skonsamma ingredienser som du kan känna dig trygg 

med och är förmodligen den bästa blöjkrämen som du kan 

använda på barnets ömtåliga hud. Seedlings Diaper Cream 

tillverkas av 100 procent naturliga ingredienser samt 100 

procent rena eteriska oljor. Den tjocka, lavendeldoftande 

krämen lindrar och skyddar barnets känsliga hud samtidigt 

som den fungerar som en fysisk barriär mot fukt.

Seedlings Diaper Cream kan användas före sänggående eller 

när som helst när barnet måste gå med våta blöjor under 

en längre tid. Den extra skonsamma, milda blandningen 

har utvecklats speciellt för spädbarnens ömtåliga hud och 

den motverkar väta samtidigt som den balanserar hudens 

fuktnivåer.

F Ö R D E L A R  O C H  E G E N S K A P E R

• Lindrar vid kontakt

• Minskar rodnad

• Motverkar väta och balanserar hudens fuktnivåer

• Skyddar huden och fungerar som en fysisk barriär mot 

irriterande substanser

• Masseras in lätt och mjukt

• En extramild, skonsam blandning som utvecklats speciellt 

för spädbarnens känsliga hud

• Tillverkas av 100 procent naturliga ingredienser samt 100 

procent rena eteriska oljor

• Tillverkas med nanofri zinkoxid 

• Dermatologiskt testad, ej allergiframkallande

• Passar vegetarianer

• Fri från lanolin, parabener, ftalater, petrokemikalier, 

animaliska ingredienser, syntetiska konserveringsmedel, 

syntetiska dofter och syntetiska färgämnen

SV


