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HEMP KING CBD Salve 100% natural 50 ml
 

Cena: 43,05 PLN

Opis słownikowy

Producent BIODIO

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaHEMP KING CBD Salve 100% natural 50 mlMaść konopna CBD Salve 50 ml – bestsellerowa maść konopna w mniejszej
pojemnościMaść CBD Salve z konopi to kosmetyk przeznaczony dla różnych rodzajów skóry, zwłaszcza tej wrażliwej i skłonnej do
przesuszeń. To kosmetyk całkiem naturalny, który stworzyliśmy na bazie składników pochodzących ze sprawdzonych źródeł, bez
żadnych szkodliwych sztucznych substancji i zbędnej chemii.Tak samo jak nasze inne produkty kosmetyczne, jest przebadana
dermatologicznie, co poświadczają certyfikaty z analiz i badań.Maść konopna CBD Salve – konopie w dbaniu o skóręNasza
bestsellerowa maść konopna CBD Salve jest produktem, który ma szerokie spektrum zastosowania.Maść CBD Salve sprawdzi się na co
dzień, w Twojej dziennej pielęgnacji, z uwagi na pozytywne właściwości:Działaniemaść jest odpowiednia do używania na skórę
wrażliwą,jest odpowiednia dla alergików, ponieważ jest łagodna,składniki aktywne maści mogą pomóc złagodzić oparzenia
słoneczne,bogaty w masła i oleje skład zapewni skórze odpowiednie nawilżenie i zdrowy, piękny wygląd.Sposób użyciaNa suchą i
oczyszczoną skórę nałóż niewielką ilość maści. Poczekaj aż wchłonie się w skórę. Stosuj ją przynajmniej dwa razy na dzień, nie
zapominając o regularności.SkładMaść CBD Salve jest bogata w wysokiej jakości składniki. Są to tłoczone na zimno oraz nierafinowane:
masło Shea, masło kakaowe, olej z pestek winogron, esencja z rozmarynu, wanilia madagaskarska. Bogactwo takich składników
zapewnia skórze zdrowy blask i dba o jej odpowiednią pielęgnację.Cannabis Sativa Seed Oil – olej z nasion konopi siewnych, Theobroma
Cacao Seed Butter – masło z orzechów kakaowca, Butyrospermum Parkii Butter – masło shea. Cocos Nucifera Oil – olej kokosowy,
Cannabis Sativa Seed Extract – ekstrakt z konopi siewnych, Cera Alba – wosk pszczeli, Vitis Vinifera Seed Oil – olej z nasion winogron,
Tocopheryl Acetate – witamina E, Rosmarinus Officinails Extract – ekstrakt z rozmarynu. Vanilla Planifolia Fruit Oil – olejek waniliowy.
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