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RESIBO Krem do rąk 75 ml
 

Cena: 26,10 PLN

Opis słownikowy

Producent BETLEY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaJeśli tylko chcesz, żeby skóra Twoich dłoni dostawała to, co dla niej najlepsze, sięgaj po ten krem kilka razy dziennie.
Codziennie.DziałanieNaturalny krem do rąk to kompozycja składników dobranych specjalnie do pielęgnacji i ochrony skóry Twoich dłoni.
Solidnie nawilża, mocno odżywia i błyskawicznie regeneruje skórę dłoni. Dodatkowo tworzy na niej ochronny film zapobiegający utracie
wilgoci. Uwaga! Działa też przeciwstarzeniowo! Lekka konsystencja sprawia, że bardzo szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej i
lepkiej warstwy, co najczęściej denerwuje nas przy tego rodzaju produktach.Ten krem to prawdziwe bogactwo składników
nawilżających, regenerujących i ochronnych. Połączone ze sobą mają bardzo intensywne, wielokierunkowe działanie:1. ANTI-AGING –
olej marula zwalcza wolne rodniki, ekstrakt z aloesu, poza innymi, również ma właściwości przeciwstarzeniowe, witamina E jest bardzo
silnym naturalnym antyoksydantem, ekstrakt z owsa ma działanie przeciwutleniające2. ŁAGODZENIE I REGENERACJA – masło shea
pobudza regenerację i łagodzi podrażnienia, olej kukui jest niezwykle skuteczny w odbudowie uszkodzonego naskórka, łagodzi
podrażnienia i regeneruje, olej z nasion pomidora pobudza regenerację uszkodzeń, ekstrakt z kwiatów białej lilii wspomaga regenerację
skóry3. NAWILŻANIE I OCHRONA – silne działanie nawilżające i ochronne mają: ekstrakt z aloesu, ekstrakt z kwiatów białej lilii, masło
shea, olej marula i alantoinaSposób użyciaNiewielką ilość rozprowadź na skórze dłoni i dokładnie wmasuj. Stosuj tak często jak tylko
potrzeba.SkładAqua, Butyrospermum Parkii Butter, Isoamyl Laurate*, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride*, Cetearyl Alcohol*, Cetyl
Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate*, Aleurites Moluccana Seed Oil, Solanum Lycopersicum Seed Oil, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf
Juice*, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Avena Sativa Kernel Extract, Lilium Candidum Flower Extract, Tocopherol, Allantoin, Xanthan Gum,
Glyceryl Caprylate*, Sodium Phytate*, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, Citric Acid *składniki certyfikowane
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