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Forever Aloe Lips balsam/pomadka do ust z olejkiem z
Jojoby - 4,25g
 

Cena: 19,90 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Intensywnie nawilżający balsam do ust na bazie aloesu przeznaczony do pielęgnacji delikatnej skóry ust przez cały rok.

 

Jest odpowiedni jako produkt pomagający nawilżyć spierzchnięte wargi i dający im ukojenie i ochronę np. przed działaniem wiatru i
mroźnym, zimowym powietrzem, a także nadmiernym działaniem promieniowania UV.

 

Balsam nadaje ustom blasku, może więc zastąpić stosowanie błyszczyka do ust

 

Skład pomadki Forever Aloe Lips jest naturalny, produkt nie podrażnia skóry ust

 

 

Waga: 4,25 g (sztyft)

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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INCI: Aloe Barbadensis Leaf Extract and Parafinum, Liquidum and Simmondsia Chinensis Seed Oil, Petrolatum, Ethylhexyl
Hydroxystearate, Cera Alba, Glycine Soja Oil, Euphorbia Cerifera Cera Myristyl Myristate, Copernicia Cerifera Cera, Ozokerite, Allantoin,
Parfum, Benzyl Benzoate, Limonene, Geraniol, Propylparaben.
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