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NATURATIV HIPOALERGICZNY olejek do ciała i do masażu o
działaniu nawilżającym 125ml
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Postać -

Producent NATURATIV SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV HIPOALERGICZNY olejek do ciała i do masażu o działaniu nawilżającym 125 mlNaturalne olejki do ciała
NATURATIV zostały skomponowane z tłoczonych na zimno olejków roślinnych, które regenerują i wzmacniają naturalną barierę
hydrolipidową skóry. Nasze naturalne olejki do ciała wspaniale pachną i skutecznie nawilżają oraz uelastyczniają skórę.Przygotowana
seria kosmetyków Hipoalergicznych, zapewnia komfort pielęgnacji dla osób z wrażliwą skórą. Hipoalergiczny Olejek do Ciała to
kompozycja naturalnych tłoczonych na zimno olejków roślinnych. Kosmetyk naturalny nawilża i odżywia skórę, jest doskonale przez nią
wchłaniana. Olejek do ciała może być używany do masażu lub szybkiego nawilżenia skóry. Kosmetyk pachnie świeżością i morską nutą.
Hipoalergiczna kompozycja zapachowa umili kąpiel i przyjemnie odświeża. 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:oliwa z oliwek* – wygładza i koiolej babassu* – uelastycznia, nawilża, jest naturalnym filtrem UVolej sezamowy* – działa
odmładzająco i przeciwrodnikowonaturalna witamina E* – wygładza, ujędrnia, natłuszcza i nawilżainne roślinne substancje
natłuszczające i nawilżające**surowce naturalne i z certyfikatem ekologicznymSposób użyciaNiewielką ilość olejku do ciała wmasuj po
kąpieli w lekko wilgotną skórę. Olejek świetnie się wchłania i nie zostawia tłustej warstwy. Jest doskonały również do dłuższych
masaży.Skład

Ingredients:Olive (Olea Europaea) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Orbignya Oleifera Seed Oil, Decyl Cocoate, Sesamum Indicum
(Sesame) Seed Oil, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Parfum,SKŁADNIKI SUROWCÓW
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