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HAGI Naturalny żel do mycia ZIOŁOWO MI 300 ml
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Postać -

Producent HAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisHAGI Naturalny żel do mycia ZIOŁOWO MI 300 mlWyobraź sobie, że chodzisz po niezwykłym ogrodzie pełnym pachnących ziół,
krzewów i kwiatów. Otulają Cię zielone zapachy, które relaksują i wyciszają. Naturalne olejki eteryczne z drzewa herbacianego i różanego,
patchouli, geranium, goździka i sosny zamienią Twoją łazienkę w ogród, a Twoją kąpiel w rytuał pielęgnacyjny. Delikatne składniki
myjące oczyszczają Twoje ciało, a dodany dla jeszcze lepszego odżywienia kompleks substancji aktywnych z ostropestu plamistego,
bazylii azjatyckiej i alg działa łagodząco i regenerująco. Roślinne ekstrakty z rozmarynu, tymianku i pokrzywy przywrócą skórze
równowagę i naturalnie zaopiekują się Twoją skórą. Wypróbuj nasz naturalny żel do mycia ciała.Staramy się, by zwykła kąpiel stała się
niezwykła, a Twoje codzienne wybory miały pozytywny wpływ nie tylko na Ciebie, ale też na środowisko i społeczeństwo. Nasze
opakowania są wykonane z materiałów z recyklingu. Nasze surowce są naturalne. Nasza firma jest z Polski.OPAKOWANIE ZOSTAŁO
WYKONANE Z MATERIAŁÓW Z RECYKLINGUSkładAqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Coco-Sulfate, Lauryl Glucoside, Glycerin,
Inulin, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water, Enteromorpha Compressa (Algae) Extract, Silybum Marianum Fruit (Milk
Thistle) Extract, Ocimum Sanctum (Holy Basil) Leaf Extract, Thymus Vulgaris (Thyme) Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary)
Extract, Urtica Dioica (Nettle) Extract, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Eugenia Caryophyllus (Cloves) Bud Oil, Melaleuka Alternifolia
(Tea Tree) Leaf Oil, Aniba Rosaeodora (Rosewood) Wood Oil, Pinus Sylvestris (Pine) Leaf Oil, Pelargonium Graveolens (Rose Geranium)
Flower Oil, Panthenol, Propanediol, Phytic Acid, Alcohol, Tocopherol, Caprylic/Capric Triglyceride, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol*, Linalool*, Geraniol*, Eugenol*, Citronellol**składniki
naturalnych olejków eterycznych - potencjalne alergenyAlgiWiększości z nas mogą kojarzyć się z sushi ;), czymś o dziwnej konsystencji,
zapachu i kolorze. Tymczasem ekstrakt z chrząstnicy kędzierzawej, mech irlandzki, karagenian czy silikon roślinny (pod tymi nazwami
kryje się ten składnik kosmetyku) przywracają równowagę wodno-mineralną skórze i nadają jej jędrność poprzez zwiększenie
nawodnienia. Dodatkowo wpływają na poprawę działania płaszcza ochronnego skóry. Zwalczają wolne rodniki i odbudowując tkankę
skórną przyczyniając się do zachowania zdrowego i młodego wyglądu skóry.Ekstrakt z tymianku, pokrzywy i rozmarynuTymianek dzięki
wchodzącym w jego skład olejkom eterycznym, garbnikom i kwasom organicznym posiada silne właściwości antybakteryjne i
oczyszczające. Skutecznie usuwa bakterie i zapobiega powstawaniu stanów zapalnych. Korzystnie wpływa na stan skóry łojotokowej.
Rozmaryn polecany jest do pielęgnacji skóry tłustej i podrażnionej. Własności ujędrniające, przeciwzmarszczkowe, antyoksydacyjne,
czynią go również odpowiednim w pielęgnacji cery dojrzałej. Wykazuje działanie przeciwzapalne, a także stymulujące krążenie i
przeciwobrzękowe. Pokrzywa aktywuje procesy regeneracji skóry i przyspiesza gojenie ran, chroni skórę przed nadmiernym
rogowaceniem i zapewnia gładkość naskórka, odżywia i rewitalizuje skórę zmęczoną i przedwcześnie starzejącą się. Działa
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sebostatycznie, czyli normalizuje wydzielanie łoju oraz zmniejsza pory, działa przeciwzapalnie, odkażająco i bakteriostatycznie, poprawia
ukrwienie i koloryt skóry, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych.Kompleks składników aktywnych z ostropestu plamistego i bazylii
azjatyckiejTa niezwykła mieszanka aktywna ma działanie łagodzące i regenerujące. W widoczny sposób redukuje zaczerwienienia i
podrażnienia, ma zdolność wychwytywania wolnych rodników, co jest tak pożądane, gdy chcemy zachować młody wygląd skóry.
Przeciwdziała degradacji kolagenu i elastyny przez co zwiększa sprężystość naskórka.
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