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BROOKLYN GROOVE Naturalny dezodorant w kremie
LAWENDA I WĘGIEL Z TRAWĄ CYTRYNOWĄ 30 ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Brooklyn Groove

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaBROOKLYN GROOVE Naturalny dezodorant w kremie LAWENDA I WĘGIEL Z TRAWĄ CYTRYNOWĄ 30 mlNaturalny
dezodorant w kremie o zapachu Lawendy i Trawy Cytrynowej jest wolny od aluminium, parabenów i syntetycznych zapachów. Jako
pierwsi w Polsce prezentujemy tą wyjątkowo skuteczną formułę z Węglem Aktywnym.Ten produkt jest idealny dla wrażliwej skóry i osób,
które w sposób bezpieczny dla własnego zdrowia, chcą w skutecznie wyeliminować zapach potu i utrzymać uczucie świeżości. Jego
zapach jest słodki i nieco cięższy, ale bardzo przyjemny.Dezodorant działa tylko na powierzchni naszej skóry, wchłaniając wilgoć i
zabijając bakterie odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach. Nie hamuje wydzielania potu, tak jak antyperspiranty, które blokują ujście
gruczołów potowych poprzez sole glinu (aluminium). Jego formuła sprawdzi się zarówno w biurze jak i na siłowni.DziałanieCo sprawia,
że nasz dezodorant działa?To jego składniki takie jak:Aktywny Węgiel bambusowy, którego cząsteczki działają prawie jak magnez,
pomagając oczyścić skórę. Wyciąga on toksyczne substancje z naszego ciała i ma niezwykłą zdolność wchłaniania.Wodorotlenek
Magnezu, który ma właściwości antybakteryjne i pomaga wyeliminować zapach potu.Glinka Bentonitowa (powstaje z pyłu
wulkanicznego bogatego w minerały), to jedna z najskuteczniejszych glinek używanych w kosmetyce. Glinka użyta w naszym
dezodorancie pochodzi ze złóż w Wyoming i zawiera około 70 różnych minerałów. Posiada bardzo silne właściwości odkażające,
pochłania toksyny i metale ciężkie. Przy namoczeniu w wodzie zwiększa swoją masę kilkukrotnie i wspaniale wchłania wilgoć.Skrobia
Roślinna, pomaga nadać kremowej konsystencji, dzięki czemu ułatwia rozprowadzanie na skórze; posiada silne właściwości matujące,
wchłania wilgoć.Nierafinowane Masło Shea, używane od setek lat w Afryce, działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i nawilżająco.
Regeneruje skórę i zabezpiecza, jest hypoalergiczne i wspaniale spełnia się w naszym dezodorancie, chroniąc wrażliwą skórę
pach.Organiczny Olej Kokosowy, bogaty w dobroczynne kwasy tłuszczowe, minerały i witaminy będzie wspaniale chronił i zabezpieczał
skórę. Dzięki obecności kwasów laurynowego i kaprylowego posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne.Wodorowęglan Sodu,
antyseptyczny i wchłaniający wilgoć.Unikalna kompozycja zapachowa z olejków eterycznych:Olejek Eteryczny z Drzewa Herbacianego –
ekstrakt z liści drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia), występującego w Australii. Ze względu na jego antyseptyczne i
antybakteryjne właściwości stosowany jest do łagodzenia zapaleń i infekcji skóry. Jego lekko kamforowy zapach utrzymuje uczucie
świeżości na skórze.Olejek Eteryczny z Szałwii, na pewno kojarzycie te szarozielone listki o charakterystycznym mocnym zapachu.
Bogaty w Witaminy A, C, B oraz minerały, od stuleci stosowany był jako środek antyseptyczny, przeciwzapalny.Olejek Eteryczny z
Eukaliptusa, używany przez nasze mamy i babcie składnik inhalacji o silnym świeżym, ziołowym zapachu. Znany ze swoich
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antywirusowych, odkażających i rozgrzewających właściwości.Olejek Eteryczny z Mięty Pieprzowej, zawiera w sobie menthol i inne
związki odpowiedzialne za odświeżający zapach i przyjemne uczucie chłodu.Olejek Lawendowy pozyskiwany jest z aromatycznych
kwiatów Lawendy Wąskolistnej , zwanej też Lawendą Angielską. Regeneruje skórę, działa bakteriobójczo, antyseptycznie, przyśpiesza
gojenie ran. Jego zapach działa relaksująco i wspaniale łączy się z cytrusowym Olejkiem z Trawy Cytrynowej.Jak wszystkie nasze
produkty ten dezodorant nie zawiera syntetycznych barwników, zapachów, konserwantów, składników modyfikowanych genetycznie.
Nie jest testowany na zwierzętach.Sposób użyciaRozprowadzić niewielką ilość na suchej i umytej skórze pod pachami. Proszę się nie
obawiać, dezodorant nie zostawia plam i nie brudzi naszych ubrań.SkładSkładniki INCI: Butyrospermum Parkii Butter (Maslo Shea)*,
Solanum Tuberosum Starch (Skrobia Ziemniaczana), Bentonite (Glinka Bentonitowa), Sodium Bicarbonate (Wodorowęglan Sodu), Cocos
Nucifiera Oil (Olej Kokosowy)*, Magnesium Hydroxide (Wodorotlenek Magnezu), Charcoal Powder (Węgiel Aktywny), Lavandula
Angustifolia Oil (Olejek z Lawendy), Cymbopogon Flexuosus Oil (Olejek z Trawy Cytrynowej)*, Limonene, Linalool, Salvia Officinalis Oil
(Olejek z Szałwii), Mentha Piperita Oil (Olejek Miętowy), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Olejek z Drzewa Herbacianego), Eucalyptus
Globulus Leaf Oil (Olejek z Eukalipstusa), Geraniol, Citral.* - z certyfikowanych upraw ekologicznych - naturalne składniki olejków
eterycznych
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