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Kołobrzeskie SPA - Żel do kąpieli i pod prysznic Morska bryza
250ml
 

Cena: 15,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Kołobrzeskie SPA

Opis produktu
 

Aromatyczny żel do kąpieli i pod prysznic zawierający naturalną solankę ze źródła Uzdrowisko Kołobrzeg S.A, ekstrakt z pereł, kawioru,
alg brunatnych oraz d-pantenol. Polecany do mycia ciała dla każdego rodzaju skóry. Doskonale oczyszcza, nawilża i pielęgnuje.
Regularnie stosowany nadaje skórze jedwabistą miękkość i gładkość. Pozostawia przyjemne uczucie czystości i świeżości.
Odświeżający zapach wprowadza w doskonały nastrój.

Formuła zawiera składniki aktywne: Ekstrakt z Pereł, Ekstrakt z Kawioru, Ekstrakt z Alg Brunatnych, D-pantenol.

Sposób użycia: Żel można zastosować zarówno pod prysznic jak i do kąpieli. Niewielką ilość nanieść na wilgotną skórę lub wlać pod
strumień wody. Następnie spłukać skórę bieżącą wodą. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.
Unikać kontaktu z oczami i ustami. W przypadku dostania się produktu do oka,natychmiast wypłukać dużą ilością czystej wody. Czas
kąpieli ok. 10-20 min. w temp. ok.36-40°C. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować u dzieci, przechowuj poza ich zasięgiem.

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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Opakowanie: 250 ml

Ingreidients: AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, PANTHENOL, ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT,
CAVIAR EXTRACT, PEARL EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 80, PARFUM, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE,
BENZOIC ACID, DISODIUM EDTA, CI 42090
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