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BABUSZKA AGAFIA Mydło ziołowe naturalne CZARNE 500
ml
 

Cena: 30,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent EURUS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaMydło przeznaczone do pielęgnacji ciała i włosów. Polecane osobom z problemami skórnymi: łojotok, egzemy, łuszczyca.
Można je stosować jako żel pod prysznic i jako szampon do włosów.DziałanieKrwawnik pospolity (Achillea Millefolium) - przeznaczony
do pielęgnacji skóry wrażliwej.Pokrzywa zwyczajna (Urtica Dioica) - rekordzista w zawartości witamin korzystnych dla włosów i
skóry.Rumianek pospolity (Chamomilla Recutita) - oczyszcza, zmiękcza i relaksuje skórę.Szałwia (Salvia Officinalis) - wpływa na skórę
tonizująco, napina ją, zmniejsza wypadanie włosów.Melisa (Melissa Officinalis) - intensywnie odżywia i tonizuje skórę, nadając jej zdrowy
wygląd.Miodunka plamista (Pulmonaria Officinalis) - wzmacnia cebulki włosowe.Owies (Avena Sativa) - zmiękcza i ułatwia
rozczesywanie.Mącznica lekarska (Arctostaphylos Uva-Ursi) - znakomity naturalny antyseptyk.Hyzop (Hyssopus officinalis) - dzięki
cennemu olejkowi eterycznemu i wysokiej zawartości witaminy C, regeneruje skórę i wzmacnia włosy.Oman wielki (Inula Helenium) -
oczyszcza pory, lekko wybiela i wygładza skórę.Różeniec górski (Rhodiola Rosea) - wygładza skórę, oczyszcza ją i
dezynfekuje.Prawoślaz lekarski (Altaea Officinalis) - usuwa stany zapalne, naturalny antyseptyk.Mydlnica (Saponaria Officinalis) -
zawiera naturalne saponiny, środki pieniące, które miękko i delikatnie oczyszczają skórę i włosy.Lukrecja (Glycyrrhiza Glabra) - delikatny
środek pieniący, oczyszczający skórę.Olej sojowy i lniany (Glycine Soya Oil, Linum Usitassimum) - dzięki wysokiej zawartości witaminy E
działają regenerująco na komórki skóry i włosów.Tarczyca bajkalska (Scutellaria Baicalensis) - działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo,
antyoksydacyjnie.Olej z rokitnika ałtajskiego (Hippophae Rhamnoides Altaica) - ma działanie gojące, odżywcze, odmładzające.Olej
pichtowy (Abies Siberica) - wygładza, odmładza, dezynfekuje.Olej z szarłatu zwisłego (Amaranthus Caudatus) - ma działanie
odmładzające, wygładza skórę.Olej z łopianu (Arcticum Lappa) - odżywia i wzmacnia cebulki włosowe, przeciwdziała wypadaniu włosów,
obniża ryzyko pojawienia się łupieżu.Olej z dzikiej róży (Rosa Canina) - odbudowuje komórki, odżywia, napina skórę, powodując, że jest
bardziej sprężysta.Olej z jałowca pospolitego (Juniperus Communis) - naturalny antyseptyk, odżywia i nawilża skórę. Nadaje mydłu
delikatny aromat.Modrzew syberyjski (Larix Sibirica) - wyciąg posiadający właściwości lekko wybielające.Wosk pszczeli (Cera Alba) -
nadaje włosom połysk, miękkość, ułatwia ułożenie fryzury. Idealny do prostowania włosów. Można go stosować ochronnie na
wysuszone końcówki włosów.Kora dębu (Quercus Robur Bark Extract) - zawiera głównie garbniki, barwniki flawonowe, pektyny, śluz,
związki żywicowe oraz inne substancje. Najszersze zastosowanie kora dębu ma jako środek kąpielowy i kosmetyczny. Stosuje się w
postaci kąpieli lub okładów przy oparzeniach, odmrożeniach, stanach zapalnych skóry oraz jako środek ściągający i gojący. Mycie głowy
naparem z kory dębu wzmacnia je, przyciemnia oraz likwiduje stany zapalne.Sposób użyciaNakładamy niewielką ilość mydła na gąbkę,
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spieniamy i masującymi ruchami nanosimy na skórę ciała i włosy. Zmywamy wodą.SkładAqua, Sodium Laureth Sulfate, Hydrogenated
Starch Hydrolysate, Cocamide DEA, Dimethiconol, Polyquaternium-44, TEA-dodecylbenzenesulfonate, Cortusa Sibirica Extract*
(zarzyczka syberyjska), Achillea Millefolium Flower Water* (krwawnik pospolity), Urtica Dioica Extract*(pokrzywa), Chamomilla Recutita
Flower Water* (rumianek), Salvia Officinalis Leaf Extract* (szałwia), Betula Alba Juice* (sok brzozowy), Melissa Officinalis
Flower/Leaf/Stem Water* (melisa), Pulmonaria Officinalis Extract* (miodunka plamista), Avena Sativa Kernel Extract* (owies),
Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract (mącznica lekarska), Hyssopus Officinalis Extract* (hyzop lekarski), Inula Helenium Root Extract
(oman wielki), Festuca Altaica Extract* (kostrzewa ałtajska), Rhodiola Rosea Root Extract* (różeniec górski), Cetraria Islandica Extract
(płucnica islandzka), Humulus Lupulus Flower Extract (kwiaty chmielu), Scutellaria Baicalensis Root Extract (tarczyca bajkalska), Pinus
Sibirica Seed Oil (olej nasion sosny syberyjskiej) , Quercus Robur Bark Extract* (kora dębu), Glycine Soja Oil* (olej sojowy), Linum
Usitatissimum Seed Oil (olej lniany), Hippophae Rhamnoides Fruit Oil (olej rokitnikowy), Abies Sibirica Needle Oil (olej pichtowy),
Amaranthus Caudatus Seed Oil (olej amarantusowy), Arctium Lappa Root Extract (łopian), Rosa Canina Fruit Oil* (olej z dzikiej róży),
Juniperus Communis Fruit Oil (olej jałowcowy), Sodium Shale Oil Sulfonate, Cera Alba* (wosk pszczeli), Malva Sylvestris Flower Extract*
(malwa), Abies Sibirica Needle Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil (olejek rozmarynowy), Althaea Officinalis Leaf Extract* (prawoślaz
lekarski), Larix Sibirica Wood Extract* (modrzew syberyjski), Gypsophila Paniculata Root Extract (gipsówka wiechowata), Saponaria
Officinalis Root Extract* (mydlnica lekarska), Glycyrrhiza Glabra Root Extract* (lukrecja), Agrostis Sibirica Extract* (mietlica syberyjska),
Crepis Sibirica Extract* (pępawa syberyjska), Citric Acid, Parfum, Geraniol, Hexyl Сinnamal, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene
Сarboxaldehyde, Methylisothiazolinone, CI 19140, CI 42090, CI 77492, CI 7749, CI 77499.(*) składniki organiczne
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