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MOMME Zestaw 3: Żel do mycia ciała i higieny intymnej 150
ml + Ujędrniające serum do biustu 150 ml
 

Cena: 74,00 PLN

Opis słownikowy

Producent MOMME COSMETICS POLSKA

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

Opis 

 

 MOMME Zestaw 3: Żel do mycia ciała i higieny intymnej 150 ml + Ujędrniające serum do biustu 150 ml

Ten ekologiczny zestaw składa się z dwóch naturalnych produktów, które zostały stworzone z myślą o Mamach i o tym wyjątkowym dla
nich czasie. Zestaw idealnie odpowiadam na potrzeby przyszłych Mam oraz już obecnych. Każdego produktu można bezpieczne
używać już od pierwszego dnia ciąży i w czasie połogu.Zestaw pięknie zapakowany w kolorowy kartonik zawierający cenne porady dla
Mamy:

Żel do mycia ciała i higieny intymnej (150 ml)

Ujędrniające serum do biustu (150 ml)

 

Żel do mycia ciała i higieny intymnej 150 ml:

W 100% naturalny żel do mycia ciała i higieny intymnej dla kobiet w ciąży i po porodzie, stworzony na bazie kompozycji
najdelikatniejszych substancji myjących.

Dzięki wykorzystaniu opatentowanego ekstraktu z białej piwonii, doskonale oczyszcza i pielęgnuje skórę, jednocześnie łagodząc
podrażnienia i uczucie swędzenia skóry, często występujące w okresie ciąży.
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Delikatna formuła, wykorzystująca prebiotyczne właściwości cykorii, nie zaburza naturalnej flory bakteryjnej okolic intymnych.

Kojąca, aromaterapeutyczna kompozycja naturalnych olejków z róży i lawendy wprawia umysł w stan relaksu, wycisza i ułatwia
zasypianie.

Ujędrniające serum do biustu 150 ml:

Ochronny, w 100% naturalny gorset dla piersi, zbudowany z objętych patentem wielowarstwowych roślinnych liposomów. Pomaga
odbudować i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie zniszczonej skóry, odwzorowując jej strukturę i skład.

Dzięki zawartości mikroalgi Tisochrysis lutea, kompleksu biolipidów roślinnych i soku z bażyny czarnej, zapobiega powstawaniu
rozstępów, silnie ujędrnia i poprawia gęstość skóry. Kigelia Africana o imponujących właściwościach ujędrniających, modeluje kształt
biustu oraz pobudza skórę do produkcji kolagenu i elastyny.

Bogaty w fukozę polisacharyd, pozyskiwany w procesie fermentacji natychmiastowo i długotrwale nawilża skórę.

Lekka i aksamitna konsystencja serum przyjemnie się aplikuje na nadwrażliwą i napiętą skórę piersi.

Naturalny, delikatnie orzechowy aromat pochodzi z oleju Tsubaki – najbardziej ekskluzywnego oleju świata, który pozyskiwany jest z
kamelii japońskiej w ściśle kontrolowany sposób.

 

Składniki

Żel do mycia ciała i higieny intymnej 150 ml:Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glycerin, Disodium Lauryl Sulfosuccinate,
Betaine, Glyceryl Oleate, Paeonia Lactiflora Root Extract, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Sodium Benzoate, Tetrasodium
Glutamate Diaceatte, Potassium Sorbate, Parfum, Citric Acid, Linalool*, Limonene*.Ujędrniające serum do biustu 150 ml:Aqua, Coco-
Caprylate/Caprate, Glycerin, Cetyl Alcohol, Isostearyl Isostearate, Polyglyceryl-6 Distearate, Camellia Japonica Seed Oil, Rose Oil,
Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters, Polyglyceryl-3 Beeswax, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Kigelia Africana Leaf Extract,
Butyrospermum Parkii Shea Butter, Biosaccharide Gum-1, Empetrum Nigrum Fruit Juice, Xanthan Gum, Phytosterols, Dehydroacetic
Acid, Carrageenan, Benzyl Alcohol, Tocopherol, Caprylic /Capric Triglyceride, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Plankton Extract,
Ceramide 3, Macadamia Ternifolia Oil, Phospholipids, Glyceryl Caprylate, Glycine Soya (Sterol), Stearic Acid, Palmitoyl PG-Linoleamide,
Squalane, Tetrasodium Glutamate Diacetate.

 

Sposób użycia

Żel do mycia ciała i higieny intymnej 150 ml:Niewielką ilość żelu nanieść bezpośrednio na wilgotną skórę ciała lub okolic intymnych.
Dokładnie spłukać ciepłą wodą.Ujędrniające serum do biustu 150 ml:

Nałóż serum rano i wieczorem na skórę biustu i dekolt. Wmasuj okrężnymi ruchami ku górze, do momentu wchłonięcia produktu.
Zalecamy stosowanie produktu od początku ciąży, by przygotować piersi do gwałtownego wzrostu, oraz po porodzie lub w okresie
dużych wahań wagi, by pozostały jędrne i wolne od rozstępów. Produkt może być stosowany podczas laktacji zachowując zasady
higieny przed podaniem dziecku piersi (brodawki sutkowe czyste i wolne od kremu).
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