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NATURATIV SWEET balsam na rozstępy 200 ml
 

Cena: 56,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV SWEET balsam na rozstępy 200 mlBALSAM DO CIAŁA DLA MAMY SWEETKosmetyki NATURATIV w serii SWEET
przeznaczone są dla całej rodziny: dzieci od pierwszego dnia życia i dorosłych wrażliwców.Jednocześnie znakomity przeciwstarzeniowy
balsam do ciała dla wszystkich PańSeria SWEET to kosmetyki naturalne, które powstały z myślą o całej Rodzinie.Balsam dla Mamy na
rozstępy stworzony, aby pomóc skórze mamy zachować sprężystość w czasie ciąży i wrócić do formy po ciąży.Obecne w składzie
roślinne oleje i ekstrakty zapobiegają powstawaniu rozstępów i cellulitu.Olej z dzikiej róży pomaga rozjaśnić już powstałe rozstępy i
zmniejszyć ich widoczność.Kompozycja balsamu sprawia, że skóra jest odporniejsza na rozciąganie.Uelastycznia, wzmacnia i
regeneruje.Pachnie subtelnie.Świetny regenerujący, odmładzający i ujędrniający balsam dla każdego ciała, nie tylko tego w ciąży,
również wrażliwego.DziałanieKompozycja kosmetyku naturalnego:Centella asiatica* - ujędrnia, działa przeciwcellulitowo i
przeciwstarzeniowo, stymuluje odbudowę naskórka,Olej z dzikiej róży* - pomaga w leczeniu przebarwień skóry; spłyca blizny, poprawia
ich koloryt, zmniejsza widoczność,Kompleks masła shea i ekstraktu avocado* –specjalne połączenie, zmniejsza widoczność cellulitu i
rozstępów, zwiększa jędrność ,Masło shea* - bogate w NNKT, wygładza, poprawia elastyczność i sprężystość,Gliceryna roślinna* -
nawilża przesuszoną skórę,Olej migdałowy* - zmiękcza, wzmacnia barierę lipidową,Kwas hialuronowy*- utrzymuje naturalne
nawilżenie,Naturalna witamina E* – antyoksydant*wszystkie surowce, z których skomponowany jest kosmetyk mają certyfikat
naturalnościPrzebadany dermatologicznie.Hipoalergiczny: skomponowany tak, aby zminimalizować prawdopodobieństwo reakcji
alergicznej.Formuła opracowana wraz z lekarzami dermatologami i pediatrami.Produkt rekomendowany przez Fundację Kobieta i
Natura.Sposób użyciaUżywaj rano i wieczorem, masuj delikatnie okrężnymi ruchami w brzuch, uda, pośladki, biust. Stosuj od
pierwszego miesiąca ciąży, a po porodzie jeszcze przez 2-3 miesiące.SkładIngredients:Aqua, Glycerin*, Glyceryl Stearate Citrate, Prunus
Amydalus Dulcis Oil, Rosa Canina Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Cetearyl Alcohol, Centella Asiatica, Isoamyl Laurate, Betaine,
Parfum, Glyceryl Caprylate, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Phospholipids, Glycine Soja Oil, Stearic Acid, Palmitoyl PG-Linoleamide,
Squalane, Bentonite, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Xanthan
Gum, Galactoarabinan, Sodium Phytate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene
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