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TISANE balsam ochronny w blistrze, 4,3g
 

Cena: 14,54 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4,3 g (blist.)

Postać -

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Kosmetyk mieści się do każdej torebki, czy kieszeni. Produkt idealny do użytku poza domem oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest
szybka i poręczna aplikacja.

Tisane w sztyfcie polecamy zarówno kobietom jak i mężczyznom. Idealny dla sportowców, jako kosmetyk szybkiego użytku w każdych
warunkach. Czy to piesza wycieczka w trudnych warunkach, czy to jazda na nartach, czy nawet jazda na motorze. Tisane Classic w
pomadce świetnie poradzi sobie przy ochronie i regeneracji nawet bardzo spierzchniętych ust. Tylko nie zapomnij zabrać go ze sobą!

Składniki aktywne preparatu stanowią: ekstrakty ziołowe z melisy, jeżówki i ostropestu, miód, wosk pszczeli, olej rycynowy, olej z oliwek,
witamina E.
Ekstrakty ziołowe z melisy, jeżówki i ostropestu, miód, wosk pszczeli, olej rycynowy, olej z oliwek, witamina E.

Balsam wygładza, nawilża i odżywia szorstkie, spierzchnięte usta. Regeneruje naskórek uszkodzony wskutek działania czynników
atmosferycznych, otarć oraz opryszczki. Chroni usta przed wysuszeniem oraz niekorzystnym wpływem mrozu, wiatru, deszczu i słońca.

Zalecany do codziennej pielęgnacji ust. Szczególnie wskazany do stosowania jako ochrona ust skłonnych do wysuszania, pierzchnięcia,
pękania i uszkodzeń. Bardzo przydatny podczas przeziębień lub opryszczki jako środek regenerujący, odżywiający i nawilżający delikatny
naskórek ust.

Sposób użycia:

Cienką warstwę balsamu nanieść na usta. Stosować jako ochronę ust szczególnie podczas wycieczek, jazdy na rowerze, nartach i innej
aktywności na powietrzu.
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Skład:

Olea Europaea Fruit Oil, Sucrose Tetrastearate Triacetate, Ricinus Communis Seed Oil, Petrolatum, Hydrogenated Coco-Glycerides,
Paraffin, Lanolin, Mel, Echinacea Purpurea Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Silybum Marianum Seed Extract, Cera Alba, Lauryl
PEG/PPG-18/18 Methicone, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Ethylhexyl Palmitate, Palmitoyl Oligopeptide, Tocopheryl Acetate,
Sorbitan Isostearate, Ethyl Vanillin, Tribehenin, Methylparaben, Propylparaben.

 Producent:

Farmapol
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