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HAGI Puder do kąpieli z Kozim mlekiem 400g
 

Cena: 43,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 g

Postać -

Producent HAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisHAGI Puder do kąpieli z Kozim mlekiem 400gNaturalny puder do kąpieli z kozim mlekiem, masłem shea i olejem ze słodkich
migdałów. Kozie mleko od starożytności stosowane jest do pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej. Masło shea zawiera naturalną alantoinę
oraz witaminę E i NNKT. Olej ze słodkich migdałów polecany jest do pielęgnacji delikatnej skóry. Użyta kompozycja zapachowa nie
zawiera alergenów.SkładSodium Bicarbonate, Goat Milk Powder, Citric Acid, Potato Starch, Tapioca Starch, Butyrospermum Parkii
(Shea) Butter, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Tocopherol (Vitamin E), ParfumKozie mlekoKleopatra wiedziała co robi,
przygotowując sobie kąpiele z dodatkiem tego cennego składnika ;) To znany od starożytności produkt wykorzystywany w medycynie i
pielęgnacji skóry, ponieważ jest bogatym źródłem protein, witamin i cennych tłuszczów. Polecany do pielęgnacji problematycznej i
bardzo suchej skóry. Można go śmiało nazwać odżywką dla ciała.Masło sheaTo pozyskiwany na zimno miąższ z orzechów drzewa
masłowego rosnącego w Afryce środkowej. Zawiera oprócz tłuszczów, woski, witaminy, allantoinę, związki terpenowe i sterole. Już
samo w sobie jest prawie gotowym „kremem pielęgnacyjnym z Natury”. Tworzy na skórze delikatny film ochronny przed słońcem,
mrozem, wiatrem.Olej ze słodkich migdałówJest jednym z najstarszych znanych olejów kosmetycznych. To podstawa większości
produktów dziecięcych. Jego zbilansowany i super delikatny skład idealnie sprawdza się przy pielęgnacji nawet najmłodszej skóry. Jest
też jednym z najstarszych znanych olejów kosmetycznych. Bogaty w witaminy A, E, D i B zawiera też mnóstwo dobroci takich jak:
fitosterole, karoteny i proteiny. Ten odżywczy koktajl dla skóry wzmacnia lipidową barierę naskórka dzięki czemu ogranicza utratę wody.
Posiada właściwości łagodzące, dobrze się wchłania nie pozostawiając tłustej warstwy.
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