SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Aloe Vera biożel 100 ml
Cena: 32,49 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

100 ml

Postać

Żele

Producent

ABOCA

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
aqua, alcohol*, betaine, chondrus crispus, citrus grandis peel oil, aloe barbadensis leaf gel powder*, althaea officinalis root extract*,
glucose, citric acid, limonene, linalool.
* składnik ekologiczny
Charakterystyka
Aloe vera biożel, dzięki właściwościom ochronnym, wskazany jest do wszystkich rodzajów skóry i przede wszystkim w
przypadkach, w których skóra, narażona na czynniki zewnętrzne (słońce, środki czystości, itd.), wymaga działania łagodzącego.
Wysoka zawartość żelu z liści aloesu zwyczajnego (60% świeżego uwodnionego żelu) działa regenerująco i powlekająco,
obdarowując przyjemnym uczuciem świeżości i ulgi na zaczerwienionej i suchej skórze sprawiając, że staje się ona miękka i
aksamitna.Obecność składników z Uprawy Ekologicznej i pozbawiona konserwantów z syntezy chemicznej formuła, czynią
AloeVera biożel nowatorskim produktem.
Substancje aktywne:
odwodniony żel z liści aloesu zwyczajnego 200:1 0,3% (mianowany na zawartość polisacharydów 30%) odpowiadający
59,4 g świeżego soku aloesowego, wodny roztwór śluzów korzenia prawoślazu 79,68%, betaina z buraka 2%.
Produkt wykonany zgodnie z włoską normą produkcji "Norma dotycząca Otrzymywania Kosmetyków Ekologicznych", która
przewiduje zastosowanie surowców pochodzących z Upraw Ekologicznych (Rozporządzenie WE 834/2007) oraz użycia
naturalnych i/lub pochodzenia naturalnego składników kosmetycznych o maksymalnej dermo-kompatybilności i z szacunkiem
dla środowiska.
Naturalny zapach uzyskany przez zastosowanie czystych olejków eterycznych i wyciągów roślinnych.Bez pochodnych ropy
naftowej, parabenów, barwników, PEG, SLS, SLES - BEZ GMO.
Stosowanie
Ilość żelu nałożyć lekko masując, aż do całkowitego wchłonięcia.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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