
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

PIERPAOLI PREBIOTIC Ochronny krem do rąk z prebiotykami
i opuncją COSMOS ORGANIC 50 ml
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Eco-Dystrybutor

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaOchronny krem do rąk z prebiotykami Pierpaoli zawiera organiczny olej i ekstrakt z opuncji, znany z właściwości łagodzących.
Skutecznie chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi.Wypróbuj działanie prebiotyków, które wzmacniają działanie odżywcze kremu,
odżywiając naturalny mikrobiom, niezbędny dla zdrowia i dobrego wyglądu.Kosmetyk otrzymał certyfikat ECOCERT Cosmos
Organic.DziałanieKrem dzięki swojemu bogatemu składowi przyniesie ulgę nawet bardzo wysuszonej i popękanej skórze. Zawartość
prebiotyków pomoże przywrócić i wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry.Skład łączy właściwości pielęgnujące i ochronne. Dzięki
doborowi składników działa odżywczo i pielęgnacyjnie. Inulina i alfaglukan oligosacharyd to naturalne prebiotyki otrzymywane z roślin.
Ich zadaniem jest dostarczanie pożywienia pożytecznym bakteriom mieszkającym na skórze i tworzącym niezbędną mikroflorę
bakteryjną. Ekologiczny ekstrakt z opuncji działa silnie antyoksydacyjnie. Bogaty w witaminę K i E, sole mineralne i dużą ilość kwasu
linolowego, chroni skórę przed wolnymi rodnikami, odżywia ją i skutecznie nawilża. Oliwa z oliwek i bisabobol zapewniają odżywienie i
nawilżenie skóry.Sposób użyciaNakładaj na dłonie kilka razy dziennie, wmasowuj aż do całkowitego wchłonięcia.Skład100% składników
pochodzenia naturalnego29,6% składników pochodzących z rolnictwa ekologicznegoKosmetyk został przetestowany na skórze
wrażliwej.Bez parabenów, silikonów, SLES, SLS i betain.Nie zawiera oleju palmowego ani kokosowego (również w postaci składników
wtórnych emulgatorów), aby ograniczyć wpływ na środowisko.Kosmetyk przetestowany pod kątem zawartości metali ciężkich (chromu,
niklu, kobaltu).Opakowanie wykonano ze zrecyklingowanego tworzywa PET, opakowano w karton z certyfikatem FSC.Skład:Aqua
(Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Glycerin, Polyglyceryl-4 Stearate, Olea Europaea (Olive)
Fruit Oil*, Brassica Alcohol, Glyceryl Olivate Oleate Estolides, Tetradecane, Parfum (Fragrance), Inulin, Oryza Sativa (Rice) Powder*,
Potassium Olivate, Opuntia Ficus-Indica Seed Oil*, Hydrogenated Olive Oil, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract*, Bisabolol*, Sodium
Hyaluronate, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium Anisate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Xanthan Gum,
Geraniol, Linalool, Limonene, Citronellol, Benzyl Salicylate, Citral, Lactic Acid* składniki pochodzące z rolnictwa
ekologicznego przygotowane przy użyciu składników organicznych
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