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NATURATIV HIPOALERGICZNY balsam do ciała o działaniu
nawilżającym 200 ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent NATURATIV SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV HIPOALERGICZNY balsam do ciała o działaniu nawilżającym 200 mlPachnie świeżością i morską nutą. Seria
Hipoalergiczna powstała z myślą o pielęgnacji ciała dla wrażliwców. Hipoalergiczne Masło do Ciała, o konsystencji tortowego kremu, z
łatwością wchłania się w skórę. Zawarte w kosmetyku naturalnym bogactwo i wysokie stężenie maseł i olei roślinnych sprawiają, że
nawet bardzo sucha skóra jest znakomicie nawilżona i uelastyczniona. Efekt zauważalny jest już po pierwszym użyciu. Hipoalergiczne
masło do ciała tworzy na powierzchni skóry nietłustą warstwę ochronną, zapobiegającą wysuszaniu. Naturalne masło do ciała pachnie
świeżością i morską nutą.Zastosowana kompozycja zapachowa jest hipoalergiczna. Produkty z serii hipoalergicznej zostały opracowane
tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Jednocześnie, zgodnie z filozofią NATURATIV używanie kosmetyków
naturalnych musi być przyjemnością. Z tego powodu nasze kosmetyki hipoalergiczne mają delikatny świeży i hipoalergiczny aromat, a
konsystencje naszych ekokosmetyków urzekają przyjemnością aplikacji i efektywnością.DziałanieKompozycja kosmetyku
naturalnego:masło shea* – nawilża i zmiękczamasło kakaowe* - natłuszcza i uelastycznia skórę, łagodzi podrażnieniamasło oliwkowe*
– wygładza i koiolej babassu* – uelastycznia, nawilża, jest naturalnym filtrem UVsqualane* (z oleju oliwkowego) – nawilżaekstrakt z
cytryny* – działa ujędrniająco i przeciwzapalnienaturalna witamina E* – wygładza, ujędrnia, natłuszcza i nawilżagliceryna roślinna* –
nawilżainne roślinne substancje natłuszczające i nawilżające**surowce naturalne i z certyfikatem ekologicznymSposób użyciaMasło
może być stosowane zaraz po prysznicu lub kąpieli, nawet na lekko wilgotną skórę. Odżywiaj nim całe ciało od stóp po dekolt, gdy tylko
masz ochotę.SkładIngredients:Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii , Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter,
Orbignya Oleifera Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Squalane, Olive (Olea Europaea) Oil, Hydrogenated Olive
Oil, Myristyl Myristate, Glycerin*, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Cetearyl Glucoside, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Phytate,
Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, ParfumSłownik surowców
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