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Krynickie SPA - Mydło borowinowe oczyszczające w płynie
300ml
 

Cena: 15,30 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Mydło oczyszczające z ekstraktem  borowiny przeznaczone do codziennej pielęgnacji. Wzbogacone o naturalną wodę mineralną.
Odpowiednio dobrana formuła dobrze się pieni, doskonale oczyszcza i pielęgnuje skórę dłoni. Dzięki zawartości kolagenu z elastyną i
olejku jojoba, pozostawia uczucie zregenerowanej skóry. Regularnie stosowane działa kojąco i łagodząco. Pozostawia uczucie
nawilżonej skóry dłoni, która staje się gładka i miła w dotyku.

Formuła zawiera składniki aktywne:

ekstrakt z borowiny, olej jojoba, kolagen z elastyną, gliceryna, witaminy A, E, F.

Sposób użycia:

Niewielką ilość mydła nanieść na zwilżone dłonie lub ciało. Zmydlić do powstania piany, a następnie spłukać dokładnie bieżącą wodą.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

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

Skład/Ingredients: AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, GLYCERIN, PEAT
EXTRACT, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, POLYSORBATE 20, PEG-20 GLYCERYL LAURATE, TOCOPHEROL, LINOLEIC ACID, RETINYL PALMITATE,
DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COLLAGEN, HYDROLYZED ELASTIN, PHENOXYETHANOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, IMIDAZOLIDINYL UREA, POLYSORBATE 80, DISODIUM EDTA, SODIUM CHLORIDE,
PARFUM (FRAGRANCE), ALPHA-ISOMETHYL IONONE, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL, CARAMEL

Pojemność: 300 ml

 

 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

