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ANTHYLLIS ECO BIO oczyszczające mleczko do demakijażu
z fitokompleksem z winogron 150 ml PIERPAOLI
 

Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Producent Eco-Dystrybutor

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaANTHYLLIS ECO BIO oczyszczające mleczko do demakijażu z fitokompleksem z czerwonych winogron 150 ml
PIERPAOLIAnthyllis oczyszczające mleczko do twarzy z Fitokompleks z czerwonych winogron, dzięki wyważonym składnikom roślinnym
powierzchniowo czynnym może być używany do szczególnie wrażliwej skóry. Mleczko szanuje hydrolipidową warstwę skóry i jest
idealny do codziennego mycia twarzy.DziałanieMleczko oczyszczające do twarzy oraz do demakijażu z fitokompleksem z czerwonych
winogron 

Anthyllis oczyszczające mleczko do twarzy z Fitokompleks z czerwonych winogron, dzięki wyważonym składnikom roślinnym
powierzchniowo czynnym może być używany do szczególnie wrażliwej skóry. Mleczko szanuje hydrolipidową warstwę skóry i jest
idealny do codziennego mycia twarzy.

Mleczko idealnie nadaje się do codziennego oczyszczania twarzy dzięki zbilansowanej mieszance delikatnych roślinnych surfaktantów.

Mleczko nie uszkadza naturalnej ochronnej warstwy skóry, nie zawiera substancji agresywnych. Doskonale usuwa makijaż z twarzy,
oczu i ust.

Mleczko do demakijażu zawiera wodne ekstrakty ze świeżych, bogatych w biofenole skórek winogron pochodzących z
kontrolowanych upraw ekologicznych.  Ogólne antyoksydacyjne działanie, jak i działanie pojedynczych składników są
ciągle kontrolowane i potwierdzane przez niezależne laboratorium.

nie zawiera rozpuszczalników petrochemicznych testowane dermatologicznie zawiera zapachwykonany z naturalnych olejków eterycznych bez alergenów testowane na zawartość niklu, chromu i kobaltu 
Sposób użyciaNanieść niewielką ilość mleczka na wacik kosmetyczny. Delikatnie masować skórę, aby usunąć makijaż. Nie wymaga
używania toniku. Mleczko można łatwo zmyć ciepłą wodą.SkładAqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Lactylate,
Hydrolyzed Grape Fruit*, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract*, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract*, Sodium
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Methyl Cocoyl Taurate, Sodium Myristoyl Sarcosinate, Coco-Caprylate, Sodium Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Xanthan Gum,
Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Sodium Chloride, Lactic Acid. ** Z upraw ekologicznychWięcej o całej linii produktów Pierpaoli -
Anthillis:  Badane na zawartość niklu, chromu i kobaltu (o wartości mniejszej niż 0,4 ppm) Zapachy wykonane z naturalnych olejków
eterycznych, bez alergenów! Konserwanty z fizyczną lub identyczne z 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 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 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 myjące zgodnie ze specyfikacją 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.

 

 

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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