
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ORGANIC SHOP ZESTAW CZERWONY ODMŁADZAJĄCY do
twarzy i ciała SMOCZA KREW mydło, żel i maskaDATA 01.23
 

Cena: 25,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent EUROBIO LAB

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaORGANIC SHOP Czerwony zestaw do pielęgnacji twarzy i ciała SMOCZA KREW mydło, żel i maskaZestaw zawiera:1.
Naturalne mydło witaminowe do rąk Organic Shop,2. Multifunkcyjny żel do twarzy i ciała ze smoczą krwią Miracle Island,3.
Oczyszczająco-nawilżająca maska do twarzy w płachcie Mediental.Działanie Naturalne mydło witaminowe do rąk Organic
ShopWitaminowe mydło w płynie do rąk Granatowa bransoletka stworzone zostało na bazie wyciągu z granatu i organicznego oleju z
paczuli.Doskonale oczyszcza i nawilża skórę, odżywiając ją witaminami, daje poczucie czystości, komfortu i miękkości rąk.Organiczny
ekstrakt z granatu odżywia i nawilża skórę, pobudza syntezę kolagenu i elastyny w skórze, posiada właściwości odmładzająceOlej z
paczuli przywraca skórze rąk elastyczność i tonizuje.Witamina E hamuje procesy starzenia się skóry, eliminuje wolne rodniki, ma
działanie przeciwzapalne i przeciwdziała wysuszeniu skóry.

Multifunkcyjny żel do twarzy i ciała ze smoczą krwią Miracle Island,Żel Dragon Blood 99% Miracle Island zawiera aż 99% ekstraktu ze
smoczej krwi. Żelu można używać do twarzy, ciała i włosów – zależnie od potrzeb. Wyciąg ze smoczej krwi nawilża i odżywia skórę,
łagodzi podrażnienia, opóźnia procesy starzenia się, łagodzi skutki nadmiernego opalania oraz ukąszenia po komarów i innych owadach.
Idealnie sprawdzi się jako balsam po goleniu dla mężczyzn kojąc i nawilżając skórę oraz ograniczając ryzyko powstania podrażnień.
Żelowa konsystencja sprawia, że produkt łatwo i szybko się wchłania, dzięki czemu nie ma odczucia lepkości. Produkt zawiera
dodatkowe inne wyciągi z roślin. Między innymi wyciąg z wąkroty azjatyckiej, która działa kojąco i nawilżająco przynosząc ulgę
podrażnionej skórze redukuje zaczerwienienia oraz ujędrnia i uelastycznia skórę

Oczyszczająco-nawilżająca maska do twarzy w płachcie Mediental.Mediheal Mediental Maska w Płachcie Aura-AlphaMaska do twarzy
stworzona na bazie dobroczynnych składników.Wzbogacona kompleksem aura-alpha, witaminą A, C, ekstraktem z pereł.Dogłębnie
oczyszcza i odświeża skórę.Odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia.W formie wygodnej płachty.Skóra staje się
niezwykle miękka, gładka i elastyczna.Sposób użycia Naturalne mydło witaminowe do rąk Organic Shopna wilgotną skórę nanieść
niewielką ilość mydła, dokładnie umyć dłonie i spłukać ciepłą wodą.

Multifunkcyjny żel do twarzy i ciała ze smoczą krwią Miracle Island,Nałóż produkt na dłonie, delikatnie wmasuj w skórę twarzy i ciała
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aż do całkowitego wchłonięcia.

Oczyszczająco-nawilżająca maska do twarzy w płachcie Mediental.Oczyść skórę tonikiem. Wyjmij maskę z opakowania, rozłóż i nałóż
ją na twarz. Po 15-20 minutach zdejmij maskę. Delikatnie wklep pozostałość esencji w skórę.Skład Naturalne mydło witaminowe do rąk
Organic ShopAqua, Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Punica Granatum Fruit Extract*, Pogostemon
Cablin Leaf Oil, Sodium Chloride, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Parfum(*) - składniki
organiczne pochodzące z upraw ekologicznych

Multifunkcyjny żel do twarzy i ciała ze smoczą krwią Miracle Island,Croton Lechleri Resin Extract, Phenoxyethanol, Carbomer,
Triethanolamine, Polysorbate 20, Fragrance, Glycerin, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Allantoin, Centella Asiatica Extract, Polygonum
Cuspidatum Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract,
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract

Oczyszczająco-nawilżająca maska do twarzy w płachcie Mediental.Witamina A w postaci palmitynianu retinylu - reguluje proces
złuszczania i przyspiesza proces odnowy naskórka, zmniejsza grubość warstwy rogowej naskórka (skóra nie jest szara, odzyskuje
blask), zmniejsza łojotok, stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, zmniejsza przebarwieniaStabilna postać witaminy C -
odświeża skórę i wygładza, zmniejsza stres oksydacyjny; chroni przed skutkami promieniowania UV, dymu papierosowego i
smogu,Arbutyna - działa antyoksydacyjnie i opóźnia procesy starzeniowe skóry. Pomaga przy trądziku, w likwidowaniu i zapobieganiu
przebarwień. Działa rozjaśniająco.Ekstrakt z pereł - zapewnia skórze idealne odżywienie i nawilżenie, ujędrnia, matuje, działa
antyseptycznie i przeciwzapalnie. Dodatkowo opóźnia starzenia, rozjaśnia przebarwienia i poprawia koloryt skóry.
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