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Krynickie SPA - Sól do kąpieli Zimowe szaleństwo 400g
 

Cena: 14,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Sól do kąpieli przeznaczona do codziennej pielęgnacji ciała. Zawarte produkcie perłowy pigment daje skórze efekt rozświetlenia, dzięki
czemu skóra zyskuje zdrowy, promienny wygląd.

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

Opakowanie: 400 g

Ingredients: SODIUM CHLORIDE, AQUA (WATER), GLYCERIN, PEAT EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, SYNTHETIC
FLUORPHLOGOPITE, TITANIUM DIOXIDE, TIN OXIDE, PARFUM (FRAGRANCE), CINNAMAL, CITRAL, LIMONENE, EUGENOL, LINALOOL,
BENZYL BENZOATE

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
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