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ANTHYLLIS ECO BIO ekologiczny płyn do higieny intymnej z
ekstraktem z borówki i nagietka 300 ml
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Eko-dystrybutor

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaANTHYLLIS ECO BIO ekologiczny płyn do higieny intymnej z ekstraktem z borówki i nagietka 300ml PIERPAOLIDelikatny płyn
do higieny intymnej Pierpaoli Anthyllis Eco Bio jest idealny dla kobiet o bardzo wrażliwej skórze.Najdelikatniejszy i bezpieczny płyn do
higieny intymnej. Firma Pierpaoli, linia Anthyllis to długie i najlepsze doświadczenie, któremu można zaufać. Anthyllis jest idealny nawet
dla najbardziej wymagającej skóry.W ponad 95% naturalny skład, duża pojemność 300 ml, certyfikowany skład, brak substancji
szkodliwych czynią go numerem 1!Działanie

Najdelikatniejszy i bezpieczny płyn do higieny intymnej. Firma Pierpaoli, linia Anthillis to długie i najlepsze doświadczenie, któremu
można zaufać. Anthillis jest idealny nawet dla najbardziej wymagającej skóry. 

 

 

Charakterystyka produktu: 

 

płyn do higieny intymnej Pierpaoli Anthyllis przeznaczony jest do codziennej higieny intymnej, wyprodukowany na bazie naturalnych
składników, wyciąg z nagietka zawarty w płynie Pierpaoli zapobiega podrażnieniom, ma także właściwości przeciwzapalne, ekstrakt z
owoców borówki łagodzi, odżywia i odświeża, naturalny zapach lawendy pochodzi z wyciągu z lawendy z biologicznych upraw, płyn
Anthyllis idealnie nadaje się dla osób o bardzo delikatnej skórze, skomponowany tak, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia alergii, nie
zawiera alergenów, dzięki fizjologicznemu pH płyn Anthyllis jest idealny dla kobiet w wieku rozrodczym, nie zawiera SLS ani SLES,
badany dermatologicznie na obecność metali ciężkich takich jak nikiel, chrom i kobalt, nie zawiera sztucznych zapachów, 
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Płyn do higieny intymnej Pierpaoli Anthyllis nie jest testowany na zwierzętach - Certyfikat 032 przez Lav dla ICEA

 

 

Płyn posiada certyfikat EcoBio Icea N112 BC 028

SkładSkład wg INCI: Aqua, Sorbitol, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Sodium Chloride,
Disodium Capryloyl Glutamate, Lactic Acid, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Lavendula Hybrida Oil*, Calendula Officinalis Flower
Extract*, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract*, Glycerin, Linalool.* z upraw ekologicznych
Więcej o całej linii produktów Pierpaoli - Anthyllis: Bez SLS i SLES, PEG, parabenów, fenoksyetanolu, alkoholu etylowego, parafiny czy sztucznych barwników oraz wykonane

bez użycia składników pochodzenia zwierzęcego i pochodnych.
Zapachy wykonane z naturalnych olejków eterycznych, bez alergenów!
Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją Eco Bio, co oznacza, że produkty linii Anthyllis nie są szkodliwe dla ludzi i
środowiska naturalnego.
Badane na zawartość niklu, chromu i kobaltu (o wartości mniejszej niż 0,4 ppm).
Testowane dermatologicznie i stworzone tak by chronić skórę wrażliwą.

Certyfikaty i informacje:  

 

Certyfikat ICEA: 

Instytut Certyfikacji Etyczny i Środowiskowy,jest jedną z najważniejszych organizacji w sektorze we Włoszech i w Europie, z ponad13
tys pracowników,300 techników i 20 terytorialnych struktur operacyjnych we Włoszech i za granicą.

Celem ICEA jest promowania zrównoważonego i społecznie sprawiedliwego rozwoju wieranie 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 do myjące zgodnie discipliane czystość 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.
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Produkt nie testowany na zwierzętach. Posiada stosowny certyfikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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