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NATURATIV Otulający Scrub do ciała 500 ml + mini płyn
micelarny 45 ml
 

Cena: 71,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNAZYWAMY TEN PEELING – TWOJA NOWA SKÓRAOTULAJĄCY CUKROWY SCRUB DO CIAŁA,
KARMEL-CYTRYNA-WANILIADziałaniePozwól sobie na chwilę luksusu z Otulającym Cukrowym Scrubem do Ciała o ciepłym naturalnym
zapachu karmelu, wanilii i cytryny. To połączenie, które działa relaksująco zarówno na ciało, jak i zmysły.Ten kosmetyk naturalny nie bez
powodu określany jest przez nasze klientki mianem „najlepszego naturalnego peelingu do ciała na świecie”.Peeling cukrowy z serii
Otulającej, to kolejny dowód na to, że pielęgnacja ciała kosmetykami naturalnymi jest czystą przyjemnością. Delikatnie złuszcza,
ekspresowo nawilża i poprawia wygląd skóry, świetnie nadaje się do domowego SPA.Dzięki bogactwu naturalnych składników (oliwa i
masło z oliwek, masło shea, olej babassu, masło kakaowe, wosk pszczeli, naturalna witamina E), po użyciu tego peelingu do ciała skóra
staje się aksamitnie miękka i nawilżona, a otulający zapach wanilii pozostaje z Tobą na dłużej.Wchodzące w skład peelingu kryształki
cukru trzcinowego złuszczają martwy naskórek, zapewniając gładką i napiętą skórę, a oleje i masła roślinne sprawiają, że skóra staje się
nawilżona i odżywiona. Skóra nie tylko pięknie wygląda, ale także zmysłowo pachnie.Co czyni nasz scrub do ciała tak
wyjątkowym?Scrub z serii Otulającej nie jest kolejnym zwykłym peelingiem do ciała - to produkt 2w1: po jego użyciu skóra nie potrzebuje
już użycia balsamu, ani masła odżywczego.Peeling nie tylko złuszcza, ale także nawilża skórę. Warstwa pozostająca na skórze po
wykonaniu peelingu ma właściwości balsamu - tworzy na niej ochronną, odżywczą powłokę na długi czas. Nawet najbardziej sucha
skóra zostanie znakomicie uelastyczniona i nawilżona.Sposób użyciaSuchą lub wilgotną skórę masuj scrubem przez kilka minut.
Spłucz. Możesz masować łokcie i kolana. Do stosowania 2-3 razy w tygodniu.SkładSucrose, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Olea
Europaea (Olive) Fruit Oil, Orbignya Oleifera Seed Oil, Decyl Cocoate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Cera Alba, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil*, Glyceryl Stearate, Olea Europaea (Olive) Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil,
Hydrogenated Vegetable Oil, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Parfum, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Citral*,
D-Limonene*, Linalool*
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/naturativ-otulajacy-scrub-do-ciala-500ml.html
https://aptekazawiszy.pl/naturativ-otulajacy-scrub-do-ciala-500ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

