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NUTKA odżywiający i regenerujący krem myjący do kąpieli
LEN I ECHINACEA 222 ml
 

Cena: 10,49 PLN

Opis słownikowy

Producent MADONIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaNUTKA odżywiający i regenerujący krem myjący pod prysznic i do kąpieli LEN I ECHINACEA 222 mlZostał stworzony, aby
zapewnić uczucie łagodnego ukojenia i nawilżenia całego ciała przy dokładnym oczyszczeniu. Receptura kosmetyku została oparta na
starannie dobranych, delikatnych substancjach myjących, aktywnych składnikach utrzymujących barierę naskórkową oraz
różnorodności świata roślin.DziałanieBogata, hipoalergiczna formulacja sprawi, iż codzienna higiena atopowej, szczególnie wrażliwej i
łatwo ulegającej podrażnieniom skóry stanie się pielęgnacyjną przyjemnością, uzupełnioną delikatną, bezalergenową kompozycją
zapachową.SkładSkładniki/Ingredients:Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Acrylates Copolymer, Sodium
Lauroyl Sarcosinate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Styrene/Acrylates Copolymer, Propylene Glycol, Linum Usitatissimum Seed
Extract, Glycerin, Butylene Glycol, Echinacea Purpurea Extract, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, PEG-150
Pentaerythrityl Tetrastearate, PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, ParfumFitokosmetyki NUTKA to polskie kosmetyki inspirowane
bogactwem natury.Dzięki bogatej recepturze, opracowanej w oparciu o naturalną, delikatną bazę myjącą bez SLES i ropopochodnych
składników, naturalne ekstrakty roślinne i finezyjne nuty zapachowe, proponujemy linię fitokosmetyków myjących, która nie tylko
delikatnie myje, ale również pielęgnuje, zapewniając tym samym komfort i zdrową skórę w każdym dniu.Fitokosmetyki NUTKA to
harmonijna synergia sił natury i osiągnięć nauki, to indywidualnie dobrane składniki, to bezpieczeństwo certyfikowane przez
akredytowane laboratoria i Centrum Badań i Rozwoju Madonis, to delikatność i naturalność wynikająca z receptur opracowanych ze
szczególną dbałością o to by zapewnić łagodne mycie i jednoczesną pielęgnację nawet wrażliwej skóry.Fitokosmetyki NUTKA to
nawilżanie, odświeżanie, odżywianie i regeneracja. Fitokosmetyki NUTKA powstały bez udziału silikonów, SLES i SLS, bez surowców
ropopochodnych. Oczywistością jest brak testów na zwierzętach i szeroka gama badań dokumentujących właściwości.Oferta
fitokosmetyków to efekt pierwszego etapu budowania oferty. Dzięki współpracy naszego Centrum Badań i Rozwoju, sił Marketingu i
Sprzedaży oraz pozostałych działów Spółki powstała wyjątkowa linia!
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