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Forever Aloe Moisturizing Lotion emulsja nawilżająca - 118ml
 

Cena: 97,50 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Aloe Moisturizing Lotion to emulsja łącząca działanie nawilżające i ochronne, która można stosować na ciało, twarz lub dłonie. Dzięki
współdziałaniu aloesu, kolagenu i elastyny sprawia, że skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna.

Produkt jest odpowiedni do użytku w codziennej, zaawansowanej pielęgnacji skóry wymagającej ochrony przed działaniem czynników
zewnętrznych takich jak zanieczyszczenie powietrza, nadmiar słońca, mróz, a także stresu i skutkami stosowania nieodpowiedniej diety. 

Emulsja może być wykorzystywana jako baza pod makijaż i filtr chroniący skórę przed alergenami, czynnikami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami.
Kosmetyk i jego unikalna formuła zawierający czysty miąższ aloesowy zapewnia skórze głębokie i intensywne nawilżenie. Ma gęstą i
jedwabistą konsystencję, dzięki czemu sprawdzi się również w codziennej pielęgnacji przesuszonej skóry rąk i dłoni.

Sposób użycia:
Emulsje nakładać na uprzednio oczyszczoną twarz, dłonie lub całe ciało.
Delikatnie masować do wchłonięcia. Makijaż nakładać zanim emulsja wchłonie się w skórę.

Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Polyisobutene,
Methyl Gluceth-20, Sorbitol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Polysorbate 60, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower
Extract, Hydrolyzed Elastin, Sodium PCA, Collagen, Triethanolamine, Cetyl Alcohol, PEG - 100 Stearate, Ascorbic Acid Tocopherol, Citric
Acid, Propylene Glycol, Glycine Soja Oii, AIIantoin, Dimethicone, Sodium Hyaluronate, Parfum, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Opakowanie: 118 ml

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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