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GIFT OF NATURE Żel Regenerujący pod prysznic do skóry
pięknej choć suchej 300ml+ krem do rąk 50ml
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Postać -

Producent ELFA PHARM POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaGIFT OF NATURE Żel Regenerujący pod prysznic do skóry pięknej choć suchej 300mlGift of nature balsam do ciała z
jaśminem intensywnie nawilża i regeneruje skórę. Zawarty w nim hydrolat z jaśminu nawilża skórę, nadając jej gładkości i
miękkości.DziałanieBalsam do ciała z jaśminem wzmacnia także włókna kolagenowe, dzięki czemu jest skuteczny w walce z procesami
starzenia. Za ukojenie skóry odpowiada kompleks ekstraktów z lukrecji, lipy i prawoślazu. Masło shea chroni skórę przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi, a witamina E wygładza ją ujędrnia. Działanie nawilżające wykazują także emolienty, które tworzą lekki,
ochronny film na powierzchni skóry, zapewniając długotrwałe uczucie komfortu. Dzięki temu skóra jest natychmiastowo nawilżona,
odżywiona i zregenerowana.Gift of nature balsam do skory suchej zapewnia optymalne nawilżenie, odżywienia oraz regenerację. Często
polecamy go jako regenerujący balsam do skóry suchej ponieważ zapewnia skórze przyjemne poczucie ulgi oraz wzmacnia naturalną
barierę ochronną skóry zapobiegając utracie nawilżenia.Balsam do suchej skóry Gift Of Nature to must have każdej kobiety!-zawiera 96%
składników pochodzenia naturalnego-regeneruje, odżywia i uelastycznia skórę-składnik wiodący: hydrolat z jaśminuSposób
użycianałożyć na skórę,delikatnie wmasować,pozostawić do wchłonięcia.SkładAqua, Butyrospermum Parkii Butter, Ethylhexyl Stearate,
Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl Stearate, Hordeum Vulgare Powder, Jasminum Officinale Flower Water,
Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Tilia Cordata Leaf Extract, Althaea Officinalis Root Extract, Squalane, Undecane, Tridecane, Beta-Sitosterol,
Hydrolyzed Jojoba Esters, Tocopherol, Cetearyl Alcohol, Glycine Soja Oil, Xanthan Gum, Lactic Acid, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Sodium Polyacrylate, Parfum, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbatepodany skład może ulec zmianie. Pełny, aktualny skład
INCI znajduje się zawsze na opakowaniu
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