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NATURATIV HIPOALERGICZNY krem pielęgnacyjny do rąk do
skóry suchej i bardzo suchej 100 ml
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent NATURATIV SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV HIPOALERGICZNY krem pielęgnacyjny do rąk do skóry suchej i bardzo suchej 100 mlPachnie świeżością i
morską nutą. Seria Hipoalergiczna powstała, by zaspokajać szczególne potrzeby pielęgnacyjne skóry suchej i wrażliwej. Hipoalergiczny
Balsam do Dłoni to prawdziwa bomba dobroczynnych substancji pielęgnujących. Idealny kosmetyk naturalny dla bardzo zmęczonych i
suchych dłoni. Hipoalergiczny balsam do dłoni odnawia, nawilża, zmiękcza, rozjaśnia, koi, uelastycznia skórę i wzmacnia paznokcie.
Zawarte w balsamie składniki minimalizują negatywny wpływ detergentów i innych czynników podrażniających i wysuszających skórę.
Balsam zawiera naturalne filtry UV. Świetnie się wchłania. 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 awokado* – natłuszcza, regeneruje i
chroniekstrakt z cytryny* – rozjaśnia i odkaża skóręmasło z oliwek* – wygładza i koikwas hialuronowy* – nawilża i chroniprowitamina
B5 – zmniejsza pigmentację, uelastycznianaturalna witamina E* – wygładza, ujędrnia, natłuszcza i nawilżaalantoina – koi i łagodziinne
roślinne substancje natłuszczające i nawilżające**surowce naturalne i z certyfikatem ekologicznymSposób użyciaUżywaj hojnie, gdy
tylko skóra rąk wymaga ochrony lub regeneracji. Aby pomóc szczególnie suchej skórze rąk, należy posmarować dłonie grubą warstwą
balsamu, nałożyć rękawiczki i pozostawić do całkowitego wchłonięcia.SkładIngredients:Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Decyl
Cocoate, Olive (Olea Europaea) Oil, Hydrogenated Olive Oil, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Glycerin*, Persea Gratissima (Avocado)
Oil*, Hydrogenated Vegetable Oil, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Cetearyl Glucoside, Dehydroacetic Acid, Benzyl
Alcohol, Sodium Hyaluronate, Sodium Phytate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, D-Panthenol, Allantoin, ParfumSŁOWNIK
SUROWCÓW
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