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Naturalny balsam do rąk Miód i bergamotka, 300ml
 

Cena: 18,45 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent YOPE SP. Z O.O. POLSKA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Naturalny kuchenny balsam do rąk przeznaczony do używania po gotowaniu i zmywaniu. Nawilży, zregeneruje i ukoi skórę zmęczoną po
pichceniu w kuchni.
Naturalny balsam do rąk Miód i bergamotka idealnie sprawdzi się w kuchni – w końcu podczas gotowania i zmywania dłonie są
najbardziej narażone na podrażnienia.
Zapach jest kojący i świeży, łączący słodki miód i soczystą bergamotkę.

Jego baza to wyselekcjonowane naturalne składniki o działaniu zbawiennym dla skóry:• Olea Europaea Fruit Oil – oliwa z oliwek,
zmiękczająca i wygładzająca skórę,
• Glycerin – gliceryna, działająca silnie nawilżająco,
• Butyrospermum Parkii Butter – masło shea, działające nawilżająco, zmiękczająco i wygładzająco oraz wspierające regenerację skóry,
• Cetearyl Glucoside – substancja powierzchniowo czynna pochodzenia roślinnego, działająca odżywiająco, zapobiegająca przesuszeniu
skóry,
• Cocos Nucifera Oil – olej kokosowy, działający nawilżająco i regenerująco,
• Sorbitan Olivate – substancja powierzchniowo czynna pochodząca z oliwy z oliwek o działaniu natłuszczającym i nawilżającym,
chroniąca przed utratą wilgoci i przesuszeniem,
• Glyceryl Stearate – emulgator pochodzenia roślinnego, posiadający właściwości nawilżające i wygładzające,
• Camellia Japonica Seed Oil – olej tsubaki, działający zmiękczająco i wygładzająco,
• Argania Spinosa Kernel Oil – olej arganowy, hamujący procesy starzenia się skóry i wspomagający jej regenerację.
Co jeszcze rozpieści Twoją skórę? Ekstrakt z miodu, który zawiera witaminy B12, B6 i C, naturalne antyoksydanty, kwasy AHA i proteiny,
dzięki czemu dogłębnie odżywia i wygładza skórę dłoni.
Dobierz do niego mydło kuchenne o tym samym zapachu i ciesz się zadbanymi, ukojonymi dłońmi po pichceniu!
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Składniki:

97% składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia.
Wszystkie składniki
Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Glucoside, Cocos Nucifera Oil, Sorbitan Olivate, Glyceryl
Stearate, Isononyl Isononanoate, Camellia Japonica Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopheryl Acetate, Cetearyl Alcohol, Honey
Extract, Benzyl Alcohol, Panthenol, Xanthan Gum, Parfum, Lactic Acid, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Citral,
Limonene, Linalool

Producent:

Yope
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