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INDUS VALLEY Dezodorant w sztyfcie dla mężczyzn do 12h
świeżości DEEP FOREST 50g
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Indus Valley

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaINDUS VALLEY Dezodorant w sztyfcie z naturalnymi składnikami do 12h świeżości DEEP FOREST 50gDezodorant w sztyfcie,
z naturalnymi składnikami, do 12h świeżości, CERTYFIKOWANY: Bio-Natural, Halal, Deep Forest, 50 g, Indus ValleyDezodorant w sztyfcie
Indus Valley stworzony został na bazie wielu naturalnych składników. Nie zawiera drażniących substancji chemicznych, a wręcz działa
łagodząco na podrażnioną skórę pach: dzięki aloesowi, rumiankowi i olejowi z kokosa.DziałanieWłaściwości dezodorantu w sztyfcie
Indus Valleycertyfikowany: Bio-Natural (certyfikat przyznawany produktom o zawartości naturalnych składników minimum 90%) oraz
Halal;efekt świeżości trwający do 12 godzin;stworzony z użyciem wielu naturalnych składników;nie był testowany na
zwierzętach;łagodny dla delikatnej skóry pach;ma delikatne działanie łagodzące;bez PEG, amoniaku, alkoholu, parabenów, ftalanów,
formaldehydu, sztucznych substancji zapachowych.O składnikach użytych w produkciealoes: jest bogatym źródłem antyoksydantów,
witamin i minerałów; łagodzi podrażnioną skórę i przyspiesza jej regenerację, działa kojąco, przeciwzapalne, przeciwbakteryjnie oraz
przeciwalergiczne.rumianek: przyspiesza leczenie drobnych ran, łagodzi podrażnienia, ma właściwości przeciwbakteryjne.olej kokosowy:
ma działanie łagodzące dla podrażnionej skóry, ułatwia gojenie, wzmacnia ją, uelastycznia oraz nawilża.witamina C (kwas askorbinowy):
witamina niezbędna dla zdrowia skóry, poprawia jej jędrność i elastyczność; witamina C jest naturalnym przeciwutleniaczem.Sposób
użyciaNakładać na czystą, suchą skórę pach. Przed założeniem ubrań poczekać chwilę, aż warstwa dezodorantu
przeschnie.SkładPropylene Glycol, Aloe vera Leaf Juice (Organic), Sodium Stearate, Witch Hazel, Zinc Ricinoleate, Glyceryl, Laurate,
Chamomile Flower Aqueous Extract, Hops Extract, Caprylic Capric, Triglyceride, Coconut (Cocos Nucifera) Oil, Glycerine, Ascorbic Acid,
PerfumeCertyfikaty Certyfikat Bio-Natural to certyfikat wydawany przezInstytut Naturalnej i Nowoczesnej Kosmetologii wIndiach. Jest to jedna z pionierskich organizacji wdziedzinie kosmetyków naturalnych, która wykonujebadania i pomaga w rozwoju rynku kosmetykównaturalnych w Indiach. Instytut doradza i wspierafirmy w tworzeniu produktów kosmetycznych, atakże wykonuje stosowne testy bezpieczeństwaskładników.Certyfikat Bio-Natural oznacza, że dezodorant wsztyfcie Indus Valley składa się w większości (90%)lub w całości z naturalnych składników.Halal jest certyfikatem przyznawanym przezorganizację Halal Certification Europe, która jestorganizacją non-profit z siedzibą w Wielkiej Brytanii.Certyfikat obejmuje żywność, kosmetyki, leki,opakowania. Halal w Islamie oznacza, że produkt jestdozwolony do spożycia/użycia przez Muzułmanów.Certyfikat Halal oznacza, że produkt nie powstał zeskładników pochodzenia zwierzęcego, toksycznychskładników pochodzenia roślinnego, L-Cysteiny, niema w nim śladów narkotyków czy alkoholu.
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