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NATURATIV Otulający Balsam do rąk 100ml
 

Cena: 35,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaPOTRZEBUJESZ KREMU DO RĄK, KTÓRY ZAPEWNI TWOJEJ SKÓRZE SZYBKĄ POMOC?OTULAJĄCY BALSAM DO RĄK,
KARMEL-CYTRYNA-WANILIADziałanieŚwietny balsam do rąk o wyjątkowej kompozycji dobroczynnych składników, przeznaczony do
stosowania o każdej porze roku. Doskonale sprawdzi się do pielęgnacji skóry bardzo suchej, ale również tej do ochrony tej w dobrej
formie, by pomóc jej w utrzymaniu tejkondycji. Naturalne składniki użyte w otulającym balsamie do rąk zapewnią kompleksową
pielęgnację dłoni: odżywią, nawilżą, zmiękczą, rozjaśnią, ukoją i uelastycznią.Zawartość oleju słonecznikowego zapewnia skórze
odżywienie, a także ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, w tym promieniowaniem słonecznym. Masło z awokado to
źródło silnego nawilżenia, a dzięki zawartym w nim antyoksydantom wspiera także skórę w walce z wolnymi rodnikami. Ekstrakt z
cytryny wykazuje właściwości rozjaśniające, poprawiając wygląd skóry dłoni dotkniętej przebarwieniami. Masło z oliwek dostarcza
zwiększonej dawki skwalanu, będącego naturalnym składnikiem ludzkiego sebum, które wpływa na szczelność skóry i odpowiednie
funkcjonowanie płaszcza lipidowego. Kwas hialuronowy i witamina E zapobiegają przesuszeniu.Lekka, aksamitna formuła sprawia, że
balsam świetnie się wchłania. Naturalny, słodko-orzeźwiający aromat otuli dłonie słodkim i ciepłym zapachem wanilii, karmelu i
cytryny.Regularne stosowanie tego otulającego balsamu do rąk sprawi, że niezależnie od panujących warunków atmosferycznych Twoje
dłonie będą gładkie i przyjemne w dotyku, a koloryt skóry zostanie zauważalnie ujednolicony.Sposób użyciaKrem do rąk z serii otulającej
używaj dowolną ilość razy dziennie, zawsze kiedy dłonie potrzebują nawilżenia i ochrony.SkładAqua, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil*, Caprylic Capric Triglyceride, Decyl Cocoate, Glycerin, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil,
Hydrogenated Olive Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearic Acid,
Cetearyl Glucoside, Parfum, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Sodium Phytate, Tocopherol, Beta-Sitosterol,
Squalene, Citral*, D-Limonene*, Linalool*
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