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Seni Care delikatny żel myjąco-natłuszczający do ciała -
500ml
 

Cena: 24,70 pln

Opis słownikowy

Producent SENI

Opis produktu
 

 

Delikatny żel myjąco-natłuszczający przeznaczony jest do mycia skóry wrażliwej na działanie mydła oraz innych czynników drażniących.
Delikatnie oczyszcza skórę i zapewnia optymalny poziom jej natłuszczenia. Ma przyjazny dla skóry odczyn pH, dzięki czemu stabilizuje
kwaśny płaszcz ochronny skóry.

Jest odpowiedni do pielęgnacji całego ciała, także okolic intymnych.

Produkt delikatnie się pieni i łatwo spłukuje. Może być stosowany jako płyn do kąpieli (około 50ml wlać do wody w wannie).

Biokompleks lniany koi i łagodzi podrażnienia. Wolny od alkaliów.

Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny.

 

Sposób użycia: Na zwilżoną skórę nanieść niewielką ilość żelu, delikatnie rozprowadzić, a następnie spłukać wodą. Do codziennego
stosowania

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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Składniki aktywne: pantenol • kwas mlekowy • biokompleks lniany

Opakowanie: butelka 500 ml, z wygodnym dozownikiem
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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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