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Krynickie SPA - Regenerująca sól do kąpieli o zapachu
lawendy 600g
 

Cena: 14,50 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Regenerująca sól o zapachu lawendy. Kąpiel z dodatkiem soli działa zmiękczająco na naskórek, wspomaga jego regenerację. Regularnie
stosowana sprawia, że skóra staje się miękka i gładka w dotyku. Pozostawia uczucie świeżości i skórę pachnącą.

Formuła zawiera m.in. ekstrakt z borowiny, kwiatów lawendy i owoców cytryny.

Sposób użycia: Niewielką ilość soli wsypać pod strumień wody. Po kąpieli skórę spłukać dokładnie bieżącą wodą. Czas kąpieli ok. 10-20
minut, w temperaturze ok. 36-40°C.

Pojemność: 600g

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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