
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

BIOLIQ CLEAN 3w1 Żel do mycia do twarzy, ciała i włosów
180 ml
 

Cena: 13,89 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaBIOLIQ CLEAN 3w1 Żel do mycia do twarzy, ciała i włosów 180 mlNiweluje nieprzyjemny zapach (w tym zapach
chloru).Redukuje przesuszające działanie soli oraz twardej wody.Żel oczyszcza oraz pielęgnuje skórę, a także włosy.Składniki
aktywne:Saccharomyces ferment (ekstrakt z drożdży) – jest naturalną substancją otrzymywaną w procesie fermentacji drożdżowej.
Substancja ta niweluje nieprzyjemne zapachy, takie jak chlor, pot, dym papierosowy, cebula, czosnek.Kompleks ekstraktów z nagietka,
aloesu, opuncji, miodu, gruszki praz marakui – intensywnie nawilżają i odżywiają skórę, niwelują przesuszające działanie soli i twardej
wody, w efekcie skóra jest miękka i gładka.Prowitamina B5 – działa nawilżająco, regenerująco i wzmacniająco na włosy, minimalizuje
skłonność do ich rozdwajania się. W efekcie włosy są miękkie, puszyste i lśniące, a ich rozczesywane się staje się łatwiejsze.DziałanieŻel
do mycia 3 w 1 do twarzy, ciała i włosów – polecany szczególnie dla osób przebywających na basenach, uprawiających sporty wodne.
Kosmetyk oczyszcza skórę ciała oraz włosy, niweluje nieprzyjemny zapach, między innymi chloru. Żel w swoim składzie zawiera między
innymi, takie składniki jak: ekstrakt z drożdży, ekstrakt z nagietka, aloesu, opuncji, miodu, gruszki, marakui, prowitamina B5.Sposób
użyciaPrzeznaczony do codziennego mycia skóry twarzy, ciała i włosów, szczególnie dla osób uprawiających sporty wodne. Polecany
również do skóry wrażliwej.SkładAqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, PEG-4 Rapeseedamide,
Amodimethicone/ Trideceth-12/Pherioxyethanol/ Cetrimonium Chloride, Glucose, Panthenol, Saccharomyces Ferment Filtrate,
Propylene Glycol/ Aloe Barbadensis Leaf Juice/Calendula Officinalis Flower Extract/ Polysorbate 80/Mel Extract/ Opuntia Ficus-Indica
Extract/ Pyrus Communis Fruit Extract/ Passiflora Edulis Fruit Extract, Polyquaterium-7, Alcohol Onopordum Acanthium
Flower/Leaf/Stem Extract, PEG-120 Methyl Glucose Trioleates/ Propylene GlycoL Polyquaternium-10, Guar Hydroxypropyltrimoniurri
Chloride, Phenoxyethanol/ Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Parfum
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