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Kołobrzeskie SPA - Krem do twarzy, szyi i delkoltu z olejem
konopnym z CBD 50ml
 

Cena: 41,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 50ml

Producent Bio-Life Kołobrzeskie SPA

Opis produktu
 

Krem do pielęgnacji skory twarzy, szyi i dekoltu zawierający naturalną solankę ze źródła Uzdrowisko Kołobrzeg S.A oraz olej konopny z
CBD. 

Jest odpowiedni do stosowania na skórę pozbawioną naturalnej elastyczności i jędrności. Regularne stosowanie kremu wpływa na
intensywne regenerację, nawilżenie i ogólną poprawę wygląd i kondycji naskórka. Po użyciu pozostawia skórę delikatną i miękką w
dotyku. Zaletami produktu są ponadto jego wydajność i przyjemny zapach.

Składniki aktywne: olej konopny z CBD, masło shea, biomimetyczny peptyd, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy.

Sposób użycia:
Niewielką ilość kremu nanieść na oczyszczoną, suchą skórę twarzy, szyi i dekoltu i równomiernie rozprowadzić.
Stosować na dzień i na noc. Unikać kontaktu z oczami.

Uwaga: nie stosować na podrażnioną skórę i w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jakikolwiek składnik produktu. Jeśli produkt
dostanie się do oczu, natychmiast wypłukać je obficie czystą, bieżącą wodą. Wyłącznie do użytku zewnętrznego, nie do spożycia. Nie
stosować u dzieci, przechowywać poza ich zasięgiem. Zaprzestać używania, jeśli wystąpi podrażnienie.

Składniki/Ingredients: AQUA (WATER), COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, PROPANEDIOL, CETYL ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL,
GLYCERYL STEARATE, C13-15 ALKANE, CETEARYL GLUCOSIDE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, TOCOPHERYL ACETATE,
GLYCERIN, HYALURONIC ACID, CANNABIS SATIVA SEED OIL, CANNABIDIOL, TRIFLUOROACETYL TRIPEPTIDE-2, HYDROLYZED
GLYCOSAMINOGLYCANS, DEXTRAN, ACACIA SENEGAL GUM, XANTHAN GUM, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL ALCOHOL, PARFUM
(FRAGRANCE), ALPHA-ISOMETHYL IONONE, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYCITRONELLAL, LIMONENE, LINALOOL

Opakowanie: 50 ml

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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