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EQUILIBRA Z WĘGLEM AKTYWNYM Żel pod prysznic
oczyszczający 250 ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać -

Producent EQUILIBRA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisEQUILIBRA Z WĘGLEM AKTYWNYM Żel pod prysznic oczyszczający 250 mlOczyszczający żel pod prysznic z aktywnym węglem –
delikatnie, ale dogłębnie oczyszcza skórę z toksyn i zanieczyszczeń, nie powodując podrażnień. Kosmetyk posiada 98% składników
pochodzenia naturalnego, między innymi: aktywny węgiel, który detoksykuje i oczyszcza skórę, 20% aloes, który zapewnia uczucie
świeżości oraz nawilżenia.Oczyszczający żel pod prysznic z aktywnym węglem, EquilibraDelikatnie, ale skutecznie oczyszcza
skórę.Usuwa toksyny i wszelkie zanieczyszczenia.Pozostawia skórę oczyszczoną i odświeżoną.Dzięki zawartości oleju ze słodkich
migdałów oraz ekstraktu z soku z cytryny kosmetyk działa nawilżająco i zmiękczająco na skórę.Żel nie powoduje podrażnień.Składniki
aktywne:Ekstrakt z soku z cytryny – działa odświeżająco.Olejek ze słodkich migdałów – zmiękcza.Surfaktanty pochodzenia roślinnego –
w delikatny sposób oczyszcza skórę.Gliceryna roślinna i lipidy – zabezpieczają i nawilżają skórę.Equilibra® 20% Aloes – zapewnia
skórze odpowiedni poziom nawilżenia, gwarantuje uczucie odświeżenia.Aktywny węgiel – działa oczyszczająco i detoksykująco, głęboko
oczyszcza skórę, niweluje toksyny i wszelkie zanieczyszczenia. Węgiel aktywny uzyskiwany jest w wyniku obróbki w wysokich
temperaturach, ma zdolność przylegania do powierzchni wolnych cząsteczek (zanieczyszczeń, mikrozanieczyszczeń, toksyn). Węgiel
ten dzięki swojej porowatości, ma zdolność chwytania, w efekcie ma właściwości detoksykująco i głęboko oczyszczające.Sposób
użyciaOczyszczający żel pod prysznic z aktywnym węglem, Equilibra rozcieńczyć w letniej wodzie pod prysznicem i masować skórę
ciała, a następnie spłukać dużą ilością wody.SkładAqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ammonium Lauryl Sulfate,
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Charcoal Powder, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Prunus Amygdalus
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Coco-glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum (Fragrance), Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Citric
Acid, Dehydroacetic Acid.
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