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Krynickie SPA - Serum do stóp z ekstraktem z borowiny -
100ml
 

Cena: 12,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Zastosowanie pielęgnacja stóp

Opis produktu
 

Serum przeznaczone do codziennej pielęgnacji suchej, szorstkiej skóry stóp, ze skłonnością do pękających pięt. Odpowiednio dobrane
składniki aktywne sprawiają, iż serum nawilża i natłuszcza skórę. Zmiękcza, wygładza zrogowaciały naskórek oraz zapobiega pękaniu
stóp. Serum dobrze się wchłania.

Formuła zawiera składniki aktywne:

- Ekstrakt z borowiny
- Mocznik 5%
- Masło shea
- Olej sojowy
- Olejek lawendowy
- Ekstrakt z liści młodego jęczmienia

Sposób użycia:

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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Niewielką ilość serum wmasować w czystą, suchą, nieuszkodzoną skórę stóp. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki
produktu. Unikać kontaktu z oczami, ustami. Jeśli produkt dostanie się do oczu, natychmiast wypłukać dużą ilością czystej wody.

Zaprzestać używania produktu, jeśli wystąpi zaczerwienienie lub podrażnienie.

Pojemność: 100ml

Ingredients: AQUA, UREA, ISOPROPYL MYRISTATE, GLYCERYL STEARATE, CETEARYLALCOHOL, CETYL ALCOHOL, PROPYLENE
GLYCOL,GLYCINE SOJA OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, PEAT EXTRACT, HORDEUM VULGARE LEAF EXTRACT, GLYCERIN,
CETEARETH- 20, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, STEARIC ACID, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, TOCOPHERYL ACETATE,
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, SODIUM HYDROXIDE, DISODIUM EDTA, PHENOXYETHANOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

 

Producent: BIO-LIFE (Krynickie SPA)
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