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Bio Happy kremowy nawilżający scrub do ciała Lilia & Kokos
200 ml
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Peelingi

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Oryza sativa powder*, Glycerin, Cocos nucifera oil*, Cetearyl alcohol, Butyrospermum parkii butter*, Cetearyl olivate, Sorbitan
olivate, Parfum°, Ricinus communis seed oil, Theobroma cacao seed butter*, Prunus armeniaca seed powder*, Helianthus annuus seed
oil, Copernicia ferrari cera, Hydrogenated castor oil, Squalene°, Sclerotium gum, Lactic acid, Beta-sitosterol, Sodium benzoate, Potassium
sorbate, Tocopherol, Cinnamyl alcohol°, Eugenol°.

* Składniki organiczne
° Z naturalnych składników

Charakterystyka

Kremowy scrub stworzony z organicznego pudru ryżowego oraz sproszkowanych pestek moreli zapobiegający łuszczeniu się
skóry. Wzbogacany organicznym olejem kokosowym, masłem shea oraz masłem kakaowym zapewnia maksymalny poziom
nawilżenia skóry. Produkt sprawi, że Twoja skóra będzie gładka, rozświetlona oraz otulona kwiecistym zapachem.
Kluczowe składniki:

puder ryżowy (Oryza sativa powder) to naturalny sposób na wygładzenie, głębokie oczyszczenie, poprawę krążenia i
zmiękczanie skóry oraz stymulowanie odnowy komórkowej dzięki zawartości kwasu fitowego (organiczny kwas pełniący
rolę naturalnego przeciwutleniacza).
puder z pestki moreli (Prunus armeniaca seed powder) zawierają składniki aktywne takie jak witaminy z grupy B,
witamina A i E przeciwutleniacze i białka. Użyte w formie scrubu pomagają złuszczać naskórek, odżywiają i oczyszczają
cerę, a także pobudzają komórki skóry do odbudowy.
masło shea (Butyrospermum parkii butter) jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i
natłuszczającym. Zapobiega procesom starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych witamin i
kwasów tłuszczowych.
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olej z nasion słonecznika (Helianthus annuus seed oil) ma właściwości silnie zmiękczające, idealnie nadaje się do skóry
wysuszonej, dzięki swojej konsystencji łatwo rozprowadza się na skórze.
masło kakaowe (Theobroma cacao seed butter) ma właściwości przeciwutleniające, które powstrzymują procesy
starzenia, zapewniają doskonała ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
witamina E (tocopherol) ma działanie silnie antyoksydacyjne, ujędrnia, działa odżywczo i przeciwstarzeniowo na skórę,
wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, poprawia ukrwienie skóry, chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
przyspiesza regenerację.

Lilia&Kokos to seria o kobiecym, kwiatowym zapachu gdzie głóg i cynamon łączą się z nutami róży, goździka i kokosu na bazie z
jaśminu, bzu i miodu z mimozy.
Zapachy kosmetyków Bio Happy powstają w Grasse i są tworzone przez mistrzów perfumeryjnych, francuską firmę, która od
wieków specjalizuje się w luksusowych perfumach. Zapachy są tworzone w 100% z naturalnych i organicznych surowców, jak
olejki eteryczne i ich pochodne uzyskiwane tylko metodami fizycznymi jak destylacja czy tłoczenie na zimno.
Odpowiedni do wszystkich typów skóry.
Naturalny zapach
Bez parabenów,
Bez glikolu,
Bez sztucznych barwników
Bez silikonu
Bez Phenoxyethanolu
Bez PEG i SLS
Bez składników GMO
Fizjologiczne pH
Hypoalergiczne

Stosowanie
Delikatnie nanieś na ciała wmasuj okrężnymi ruchami. Spłucz dokładnie letnią wodą.

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