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ANTHYLLIS ECO BIO balsam do ciała z fitokompleksem z
czerwonych winogron 150 ml WYPRZEDAŻ
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Eco-Dystrybutor

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaANTHYLLIS ECO BIO balsam do ciała z fitokompleksem z czerwonych winogron 150 ml PIERPAOLIBalsam do ciała z
fitokompleksem z czerwonych winogron i olejem z pestek winogron, Anthyllis Eco Bio, 150 ml. Idealny do codziennej pielęgnacji skóry
całego ciała.DziałanieKremowy balsam, mleczko do ciała ECO BIO Antyllis 

Balsam Anthyllis cechuje się bardzo przyjemną, kremową konsystencją. Zapewnia delikatną i miękką skórę. 

Balsam zawiera kompleks z czerwonych winogron i olej z pestek winogron, który idealnie sprawdza się w pielęgnacji skóry suchej i
odwodnionej. Mleczko do ciała Anthyllis przeznaczone jest do codziennego stosowania na oczyszczoną skórę. Zapewnia głębokie i
długotrwałe nawilżenie. 

Emulsja jest bogata w beztłuszczowe oleje roślinne: olej z pestek winogron, olej z otrębów ryżowych, olej migdałowy i masło KARITE

Balsam do ciała Anthyllis zawiera wodne ekstrakty ze świeżych, bogatych w biofenole łupin winogron pochodzących z kontrolowanych
upraw ekologicznych. Ogólne przeciwutleniające działanie, jak i działanie pojedynczych składników są ciągle kontrolowane i
potwierdzane przez niezależne laboratorium zewnętrzne.

testowany dermatologicznie testowane na zawartość niklu, chromu i kobaltu Sposób użyciaNałożyć na skórę po kąpieli lub prysznicu.
Idealny do ekspozycji na słońce lub do solarium.PAO: Okres zdatności do użytku po otwarciu opakowania 12 miesięcySkładAqua
(Water), Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil*, Coco-Caprylate, Glycerin, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Cetearyl Alcohol, Prunus Amygdalus
(Sweet Almond) Dulcis Oil*, Hydrolyzed Grape Fruit*, Glyceryl Stearate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea
Butter) Butter*, Sodium Stearoyl Lactylate, Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract*, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract*, Chondrus Crispus
Powder, Glucose, Sodium Dehydroacetate, Xanthan Gum, Tocopherol, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Lactic
Acid.* z upraw ekologicznychWięcej o całej linii produktów Pierpaoli - Anthyllis:  Badane na zawartość niklu, chromu i kobaltu (o wartości
mniejszej niż 0,4 ppm) Zapachy wykonane z naturalnych olejków eterycznych, bez alergenów! Konserwanty naturalne lub identyczne z
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naturalnymi Brak składników pochodzenia zwierzęcego oraz pochodnych Odpowiednie dla wegan BEZ SLS i SLES.  Wszystkie
produkty były poddawane badaniom na efektywność poprzez porównanie ich z tradycyjnymi produktami. 

 

Certyfikaty i informacje:  

 

Certyfikat ICEA: 

Instytut Certyfikacji Etyczny i Środowiskowy,jest jedną z najważniejszych organizacji w sektorze ekologicznym we Włoszech i w
Europie, z ponad 13 tys. pracowników, 300 techników i 20 terytorialnych struktur operacyjnych we Włoszech i za granicą.

Celem ICEA jest promowania zrównoważonego i społecznie sprawiedliwego rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Pierpaoli została certyfikowana przez ICEA  w 3 najważniejszych obszarach:

1) Obszar produktów kosmetycznych - zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją ECO COSMETICS BIO

2) Obszar produktów czystości - zgodnie ze specyfikacją ECO BIO DETERGENT

3) Produkty myjące zgodnie ze specyfikacją czysty ECO

Kosmetyki z certyfikatem ICEA umożliwiają klientom wybór bezpiecznych, zdrowych, naturalnych produktów, przyjaznych dla
środowiska. Mają one jasne, określone zasady:

- kosmetyki nie są testowane na zwierzętach

- firmy nie mogą używać substancji z roślin modyfikowanych genetycznie

- zabrania się, żeby kosmetyki z certyfikatem ICEA promieniowały jonizująco

- stosuje się, gdy tylko to możliwe certyfikowane ekologicznie składniki

- kosmetyki nie zawierają szkodliwych substancji, syntetycznych składników chemicznych, parabenów, pochodnych ropy naftowej
itp.

 

 

Produkt nie testowany na zwierzętach. Posiada stosowny certyfikat. 
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Brak składników pochodzenia zwierzęcego oraz pochodnych. Odpowiednie dla wegan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kraj produkcji: Włochy. Najwyższa jakość kosmetyków włoskich. Produkty firmy Pierpaoli sa bardzo dobrze znane i uznawane za
najlepsze we Włoszech.  
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