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Oliwka do masażu relaksująca Ziaja - 500ml
 

Cena: 24,20 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent Ziaja

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Relaksująca oliwka do masażu ciała do codziennego stosowania, również w salonach SPA, gabinetach kosmetycznych czy
fizykoterapeutycznych, jest odpowiednia zwłaszcza w zabiegach regenerujących i po intensywnym opalaniu. ułatwia przeprowadzenie
masażu, jest wydajna i nie plami bielizny.

Działanie:
• zmiękcza i regeneruje naskórek
• utrzymuje elastyczność na poziomie skóry młodej
• działa pomocniczo w redukcji cellulitu i ujędrnia skórę
• daje przyjemne uczucie kojącego relaksu
• zwiększa wygodę przeprowadzenia masażu
• zawiera korzenno-cedrową kompozycję zapachową

Sposób użycia:
Rozprowadzić niewielką ilość oliwki i intensywnie masować, zwłaszcza w miejscach dotkniętych cellulitem, aż do całkowitego
wchłonięcia.

Składniki aktywne:
Trójglicerydy z oleju kukurydzianego, witamina F

Skład:
Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Octyldodecanol, Oxidized Corn Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Ethyl Linoleate, Ethyl Oleate, Ethyl
Linolenate, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal.

Pojemność: 500 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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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