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Krynickie SPA - Balsam do ciała jaśmin jemioła 200ml
 

Cena: 15,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Balsam do ciała nawilżający i rewitalizujący przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, szczególnie skłonnej do przesuszania.
Odpowiednio dobrane składniki aktywne sprawiają, iż balsam intensywnie nawilża, wygładza oraz odżywia i wspomaga regenerację
naskórka. Balsam ma także korzystny wpływ na wygląd i kondycję skóry, która po zastosowaniu staje się miękka i delikatna w dotyku.

Formuła zawiera składniki aktywne:

- ekstrakt z kwiatów jaśminu
- ekstrakt z jemioły
- hydrolizowany jedwab
- ekstrakt z borowiny
- ekstrakt z białej herbaty
- alantoina
- masło shea
- olej ze słodkich migdałów
- olej arganowy

 

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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Sposób użycia:
Niewielką ilość balsamu wmasować okrężnymi ruchami w czyste i suche ciało.

Stosować na nieuszkodzoną skórę.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jakikolwiek składnik produktu.

Unikać kontaktu z oczami i ustami. Jeśli produkt dostanie się do oczu, wypłukać dużą ilością czystej wody.

Zaprzestać używania produktu, jeśli wystąpi zaczerwienienie lub podrażnienie.

 

Pojemność: 200ml

Składniki (Ingredients): AQUA (WATER), GLYCERIN, ISOPROPYL PALMITATE, STEARIC ACID, CETEARYL ALCOHOL/ CETEARETH-20, PARAFFINUM
LIQUIDUM, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, DIMETHICONE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, TOCOPHERYL ACETATE, PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, PROPANEDIOL, ALLANTOIN, PEAT EXTRACT/SODIUM BENZOATE/POTASSIUM SORBATE,
PROPYLENE GLYCOL/HYDROLYZED SILK, VISCUM ALBUM EXTRACT, JASMINUM OFFICINALE FLOWER EXTRACT, CAMELLIA SINENSIS LEAF
EXTRACT, PETROLATUM, LANOLIN, POLYSORBATE 20, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, DISODIUM EDTA, SODIUM
HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL/ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), ALPHA-ISOMETHYL IONONE, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL,
LIMONENE, LINALOOL

Producent: BIO-LIFE (Krynickie SPA)
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