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NATURATIV HIPOALERGICZNY peeling cukrowy scrub do
ciała 500 ml
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent NATURATIV SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV HIPOALERGICZNY peeling cukrowy scrub do ciała 500 mlPachnie świeżością i morską nutąKorzystając z serii
Hipoalergicznej, nawet wrażliwa skóra może korzystać z intensywnej i aromatycznej pielęgnacji.Hipoalergiczny Scrub do Ciała delikatnie
złuszcza, ekspresowo nawilża i poprawia wygląd skóry.Nazywamy ten Scrub – Twoja Nowa Skóra.Dzięki cukrowemu pilingowi skóra
staje się miękka, gładka i ujędrniona. Pięknie wygląda i pachnie. Kryształki cukru złuszczają skórę delikatnie, a przy okazji mają działanie
nawilżające. Dlatego są odpowiednie nawet dla skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień.Po użyciu scrubu w kąpieli skóra nie potrzebuje
dodatkowo balsamu ani masła do ciała.Hipoalergiczny scrub do ciała zawiera naturalny filtr UV.Kosmetyk pachnie świeżością i morską
nutą.Zastosowana kompozycja zapachowa jest hipoalergiczna. Dodaje aromatycznej przyjemności pielęgnacyjnym
zabiegom.Kosmetyki naturalne 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:kryształki cukru trzcinowego*– złuszczają
martwy naskórek, wygładzają skóręoliwa i masło z oliwek* – wygładzają i kojąmasło shea* – nawilża i zmiękczaolej babassu* –
uelastycznia, nawilża, jest naturalnym filtrem UVmasło z awokado* – natłuszcza i regeneruje, chroni przed czynnikami zewnętrznymi np.
promieniami słonecznymimasło kakaowe* – uelastycznia i koi podrażnieniawosk pszczeli* – uelastycznia i zmiękczanaturalna witamina
E* – wygładza, ujędrnia, natłuszcza i nawilżainne roślinne substancje natłuszczające i nawilżające**surowce naturalne i z certyfikatem
ekologicznymSposób użyciaZwilżoną skórę ciała masuj koliście drobinkami pilingu aż poczujesz, że kryształy cukru się rozpuszczają.
Dla mocniejszego efektu złuszczania można spilingować suchą skórę ciała. Zabieg warto zakończyć 15 minutową kąpielą, aby skóra
mogła wchłonąć więcej cennych składników odżywczych z olejków i maseł, które zawiera scrub. Do stosowania 2-3 razy w
tygodniu.SkładIngredients:Sucrose, Caprylic/Capric Triglyceride, Olive (Olea Europaea) Oil, Orbignya Oleifera Seed Oil, Decyl Cocoate,
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Cera Alba, Glyceryl Stearate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Olive (Olea Europaea) Oil,
Hydrogenated Vegetable Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Hydrogenated Vegetable Oil, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter,
Glyceryl Caprylate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Parfum
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