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Kombinat Konopny Kula do kąpieli - palmarosa z bergamotką
- 70g
 

Cena: 29,00 pln

Opis słownikowy

Producent Kombinat Konopny

Opis produktu
 

Ręcznie wytwarzana kula do kąpieli z CBD o zapachu palmarosy z bergamotką to naturalny produkt stworzony na bazie innowacyjnego
maceratu olejku CBD - każda kula zawiera 150 mg naturalnego CBD.

Skład kosmetyku wzbogacony jest o zawartość nierafinowanego, tłoczonego na zimno oleju kokosowego, o właściwościach
antyoksydacyjnych i przeciwgrzybicznych oraz ekstraktu roślinnego o szerokim spektrum działania. Po kąpieli z kulą na skórze pozostaje
film okluzyjny utrzymujący ją dłużej nawilżoną i zregenerowaną. Kula może posłużyć także do przygotowania dłoni i stóp do zabiegu
manicure i pedicure.

Kula zawiera mieszankę sody i kwasu cytrynowego, które sprawiają, że podczas rozpuszczania w wodzie kula musuje. Najlepszy efekt
można uzyskać wkładając ją do ciepłej lub gorącej wody. Dzięki zawartości naturalnych olejków eterycznych kąpieli towarzyszy
odprężający zapach, który w połączeniu z dobroczynnym działaniem sprawia, że zwykła kąpiel w domowym zaciszu zmienia się w
zabieg pielęgnacyjny jak w ośrodku SPA.

Produkt nie zawiera parabenów, SLS, PEG i silikonów.

Sposób użycia:
Kulę wyciągnąć z opakowania i papierka ochronnego i wrzucić do wanny z ciepłą wodą.
Produkt pozostawia tłusty film na skórze. Przy wychodzeniu z wanny należy zachować ostrożność.

Składniki:
- Soda oczyszczona
- Kwas cytrynowy
- Olej kokosowy

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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- Naturalny olej CBD
- Olejek palmarosa
- Olejek bergamoty
- Olejek Elemi

Ingredients: Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Cocos Nucifera Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Cannabidiol, Cymbopogon Martini Oil, Citrus
Bergamia Peel Oil Expressed, Canarium Luzonicu Gum Nonolatiles, Citral, Geraniol, Limonene, Linalool.

Środki ostrożności:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed promieniami słonecznymi.
Nie stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Nie wprowadzać do oczu.
Uwaga, niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. Kule mogą pozostawić tłusty film w miejscu ich użytkowania – po kąpieli należy dokładnie
wyczyścić wannę, miskę czy umywalkę.
Produkt wytwarzany ręcznie – kule mogą się między sobą nieznacznie różnić, co nie stanowi ich wady.

Waga: 70g
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