
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

BIAŁY JELEŃ Balsam do ciała KOZIE MLEKO 200 ml
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent POLLENA SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBIAŁY JELEŃ Balsam do ciała KOZIE MLEKO 200 mlPrzeznaczony jest do codziennej pielęgnacji suchej i odwodnionej skóry.
Specjalnie opracowana formuła intensywnie i długotrwale nawilża, likwidując suchość i szorstkość skóry.Przeznaczony dla osób o
skórze wrażliwej i skłonnej do alergii.DziałanieZawarte składniki przyspieszają proces łagodzenia podrażnień i wspomagają regenerację
naskórka. Pozostawia warstwę, która chroni przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Regularne stosowanie
balsamu przywraca skórze miękkość, gładkość i elastyczność. Szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy.Składniki
aktywne:ekstrakt z koziego mleka - zapewnia odpowiednie odżywienie i nawilżenie skóry, dzięki czemu odzyskuje ona miękkość,
elastyczność i jedwabistą gładkośćkompleks nawilżający - zatrzymuje wodę w naskórku, przywracając odpowiedni poziom nawilżenia
skóry, odbudowuje i zmiękcza naskórek, specjalnie dobrane składniki chronią przed wysuszeniem, likwidując uczucie suchości i
szorstkościpantenol - naturalny prekursor witaminy B5, poprzez penetrację do głębszych warstw skóry skutecznie i długotrwale nawilża,
działa przeciwzapalnie, regenerująco i ochronnieolej ze słodkich migdałów - wzmacnia odnowę bariery ochronnej skóry, zapewnia jej
nawilżenie i zmiękczeniePrzebadany dermatologicznie wśród osób o skórze wrażliwej i z dodatnim wywiadem w kierunku atopii.Nie
zawiera alergenów, parabenów i silikonów.Sposób użyciaWmasować balsam w skórę i pozostawić do wchłonięcia. Zaleca się
stosowanie innych produktów z serii Biały Jeleń hipoalergiczny - kozie mleko.SkładAqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Coco-Caprylate,
Cetearyl Alcohol, Dicetyl Phosphate, Ceteth-10 Phosphate, Panthenol, Isopropyl Myristate, Hydroxyethyl Urea, Isododecane,
Hydrogenated Tetradecenyl/Methylpentadecene, Imperata Cylindrica Root Extract, Glycerin, PEG-8, Carbomer, Sorbitol, Dipropylene
Glycol, Boswellia Sterrata Gum, Caprae Lac Extract, Propylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Isotridecyl Isononanoate, Trideceth-6,
Triethanolamine, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Parfum.
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