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Balsam do ciała z rabczańską solanką Uzdrowisko Rabka -
200ml
 

Cena: 16,20 pln

Opis słownikowy

Pojemność 200ml

Producent Uzdrowisko Rabka

Opis produktu
 

Balsam do ciała o lekkiej dobrze się wchłaniającej konsystencji zawierający rabczańską solankę przeznaczony do pielęgnacji skóry
skłonnej do przesuszania.

Produkt przy regularnym stosowaniu sprawia, ze skóra staje się miękka w dotyku i gładka. Balsam zmniejsza szorstkość skóry,
delikatnie ją wygładza, natłuszcza i pielęgnuje, jednocześnie poprawia jej ogólny wygląd i kondycję.

Formuła produktu wzbogacona została o składniki aktywne: masło shea i sok z liści aloesu.

Sposób użycia:
Niewielką ilość balsamu delikatnie wmasować okrężnymi ruchami w czysta, sucha i nieuszkodzoną skórę.
Unikać kontaktu z oczami i ustami.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu lub na podrażnioną skórę.
W przypadku dostania się produktu do oczu, wypłukać je dużą ilością czystej wody. Zaprzestać stosowania jeśli wystąpi podrażnienie
skóry. Produkt wyłącznie do żytku zewnętrznego. Nie do spożycia. Nie stosować u dzieci, przechowywać poza ich zasięgiem.

Ingriedients: Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Trigliceride, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Butyrospermum Parkii Butter, Isopropyl Palmitae,
Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Parfum, Alpha-isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene, Geraniol, Linalool.

Opakowanie: 200ml

 

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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