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Benecos naturalny żel pod prysznic Aloe Vera 200 ml
 

Cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Żele do kąpieli

Producent COSMONDIAL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp

Benecos to najwyższej jakości niemieckie kosmetyki kolorowe o wysoce innowacyjnych recepturach dla wymagających
klientów w cenie dostępnej dla wszystkich.
Produkty Benecos posiadają certyfikat BDIH, Vegan society, Bio mix - co oznacza, że składy nie zawierają :

sztucznych barwników, wazeliny, silikonów, parabenów, PEG-ów, olejów mineralnych ani syntetycznych zagęstników,
są wolne od etanoloamin, SLS, SLES i EDTA. Nie mają też w swoim składzie substancji pochodzenia od zwierzęcego, nie
są testowane na zwierzętach, a ich opakowanie jest w 100 procentach biodegradowalne.
do produkcji kosmetyków używane są wyłącznie składniki z upraw ekologicznych bez udziału pestycydów. W procesach
produkcyjnych nie uczestniczą składniki potencjalnie szkodliwe dla zdrowia

Składniki
Aqua (Water), Sodium Coco-Sulfate, Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside, Pyrus Malus (Apple) Juice, Polyglyceryl-3 Caprate, Aloe
Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, Sorbitan Caprylate, Glyceryl Oleate, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Glycerin, Parfum (Fragrance),
Sodium Chloride, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Flower Water, Glycerin, Sambucus Nigra (Elder) Fruit Extract, Hypericum
Perforatum (St. John's Wort) Flower Extract, Urtica Dioica (Nettle) Root Extract, Calendula Officinalis (Pot Marigold) Flower Extract,
Arctium Lappa (Burdock) Fruit Extract, Tilia Cordata (Linden) Flower Extract, Rosa Canina (Rose Hip) Fruit Extract, Inulin, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Limonene, Linalool.

Charakterystyka

Naturalnie pielęgnujący żel pod prysznic z aloesem. Aloes od wieków znany jest jako skuteczna pomoc dla skóry, niwelująca
podrażnienia, ograniczajaca stany zapalne skóry. Aloes działa także antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo, intensywnie nawilża
skórę i nasyca witaminami. Pięknie pachnący żel delikatnie, ale skutecznie oczyszcza skórę, pozostawiając ja nawilżona i
pachnącą. Żel zawiera całe bogactwo wyciągów roślinnych (z oczaru, pestek moreli, owocu czarnego bzu i dzikiej róży,
dziurawca, pokrzywy, nagietka, łopianu, lipy) i wodą źródlaną z Alp. Delikatnie myjące substancje pochodzenia roślinnego nie
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naruszają bariery hydrolipidowej skóry, zapobiegając wysuszaniu naskórka.
w 100% naturalny zapach
bez parabenów,
bez glikolu,
bez sztucznych barwników
bez silikonu
bez Phenoxyethanolu
bez PEG i SLS
bez składników GMO
fizjologiczne pH
hypoalergiczny

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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