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NATURATIV HIPOALERGICZNY balsam regenerujący na
popękane stopy 100 ml
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent NATURATIV SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV HIPOALERGICZNY balsam regenerujący na popękane stopy 100 mlPachnie świeżością i morską nutą.
Kosmetyki naturalne z linii Hipoalergicznej opracowaliśmy z myślą o szczególnych potrzebach osób o wrażliwej skórze. Hipoalergiczny
Balsam do Stóp to idealny sposób, by wreszcie poradzić sobie z szorstką, suchą skórą stóp. Naturalny balsam do stóp pielęgnuje i
odnawia, regeneruje skórę spierzchniętą i popękaną. Pomaga pozbyć się twardego naskórka, zmiękcza, wygładza, nawilża i ujędrnia.
Łagodzi podrażnienia. Balsam pielęgnuje również doskonale szorstkie łokcie i kolana. Kosmetyk 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 awokado* - natłuszcza i regeneruje i chroni przed czynnikami zewnętrznymiekstrakt z rozmarynu* – działa
antyseptycznie i ujędrniającoekstrakt z zielonej herbaty* – działa przeciwzapalnie, zwalcza wolne rodnikimocznik – złuszcza
zrogowaciały naskóreknaturalna witamina E* – wygładza, ujędrnia, natłuszcza i nawilżawitamina A – regeneruje, stymuluje,
odżywiaalantoina – koi i łagodziinne roślinne substancje natłuszczające i nawilżające**surowce naturalne i z certyfikatem
ekologicznymSposób użyciaUżywaj do codziennej pielęgnacji stóp. A w sytuacjach wymagających szczególnie intensywnej kuracji,
posmaruj stopy na noc grubą warstwą balsamu i załóż bawełniane skarpetki. Balsamu można używać także do szorstkiej skóry na
łokciach i kolanach.SkładIngredients:Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii , Decyl Cocoate, Camellia Sinensis (Green
Tea) Leaf Extract, Glycerin*, Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Hydrogenated Vegetable Oil, Urea, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol,
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Cetearyl Glucoside, Stearic Acid, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Phytate,
Allantoin, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Retinyl Palmitate, ParfumSłownik surowców
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