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Bio Happy oczyszczający krem&scrub 2w1 Bakłażan&Jagody
Maqui 150 ml
 

Cena: 21,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Peelingi

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Glycerin, Saccharum officinarum extract*, Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Oryza sativa powder*, Xanthan gum, Caprylyl
Capryl Glucoside, Aristotelia chilensis fruit extract, Solanum melongena fruit extract, Hydrolyzed moringa oleifera seed extract, Silica,
Mica, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lactic acid, Parfum°, CI 77891, CI 77491, CI 77510.

* Składniki organiczne
° Z naturalnych składników

Charakterystyka

Naturalny krem&scrub 2w1 dokładnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją odświeżoną, gładką i rozświetloną. Delikatnie złuszcza i
wygładza, usuwa martwe komórki naskórka i oznaki niedoskonałości skóry.
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).
wyciąg z trzciny cukrowej (Saccharum officinarum extract) nawilża, zmiękcza, wygładza i odżywia skórę, a także
zapobiega powstawaniu pierwszych oznak starzenia, jest skuteczny w usuwaniu przebarwień, przyspieszeniu odnowy
komórkowej, redukcji drobnych i głębszych zmarszczek, spłyceniu blizn, poprawie barwę i fakturę skóry.
wyciąg z jagód maqui (Aristotelia chilensis fruit extract) ma silne właściwości antyoksydacyjne oraz odżywcze, pomaga
wygładzać i nawilżać skórę.
wyciąg z nasion moringi (Hydrolyzed moringa oleifera seed extract) tworzy na powierzchni skóry warstwę ochronną,
która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z powierzchni, działa też regenerująco.

Odpowiedni do wszystkich typów skóry.
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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 skórę twarzy, szyi i dekoltu i 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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