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Krynickie SPA - Mydło borowinowe z ekstraktem z białej
herbaty i lnu 100g
 

Cena: 13,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Mydło borowinowe wzbogacone o ekstrakt z białej herbaty i lnu. Z wielką starannością dobrana formuła dobrze się pieni, dokładnie myje
i oczyszcza skórę. Regularnie stosowane nawilża, przynosi ulgę przesuszonej skórze. Wykazuje działanie zmiękczające i łagodzące, a
skóra pozostaje miękka i gładka w dotyku. Mydło posiada bardzo przyjemny zapach, jest wydajne w użytkowaniu.

Sposób użycia: Namydlić zwilżone ciało i delikatnie masować aż do uzyskania piany. Następnie dokładnie spłukać skórę bieżącą wodą.

Uwaga: nie stosować na podrażnioną skórę, oraz w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu. Unikać kontaktu z oczami i ustami.
W przypadku dostania się produktu do oka natychmiast wypłukać je bieżącą wodą. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować u
dzieci, przechowuj poza ich zasięgiem.Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem słonecznym.

INGREDIENTS: AQUA (WATER)/GLYCERIN/SODIUM STEARATE/PROPYLENE GLYCOL/SORBITOL/SODIUM LAURATE/SODIUM LAURETH
SULFATE/SODIUM LAURYL SULFATE/SODIUM CHLORIDE/STEARIC ACID/ LAURIC ACID/PENTASODIUM PENTETATE/TETRASODIUM ETIDRONATE,
PEAT EXTRACT/SODIUM BENZOATE/POTASSIUM SORBATE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, LINUM USITATISSIMUM SEED EXTRACT, PARFUM
(FRAGRANCE), ALPHA-ISOMETHYL IONONE, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL.

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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