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Bio Happy odżywcze masło do ciała Lilia & Kokos 125 ml
 

Cena: 52,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Masła

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Theobroma cacao seed butter*, Butyrospermum parkii butter*, Glycerin, Helianthus annuus seed oil*, Cocos nucifera oil*, Prunus
amygdalus dulcis oil, Hydrogenated palm kernel glycerides, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Parfum°, Cetearyl alcohol, Caesalpinia
spinosa gum, Hydrogenated palm glycerides, Squalene°, Lactic acid, Tocopherol, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Beta-sitosterol,
Benzyl alcohol, Cinnamyl alcohol°, Eugenol°, Limonene°.

* Składniki organiczne
° Z naturalnych składników

Charakterystyka

Bogate, kremowe, odżywcze masło do ciała, które odświeża i głęboko nawilża nawet najbardziej suchą skórę. Wysoka zawartość
organicznego masła kakaowego oraz shea pozostawia skórę aksamitnie gładką. Wzbogacane łagodzącym organicznym olejem
kokosowym, odpowiednie do każdego rodzaju skóry.
Kluczowe składniki:

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.
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.
olej ze słodkich migdałów (Prunus amygdalus dulcis oil) dzięki swoim właściwościom wygładzającym, nawilżającym,
uspakajającym, chroni i leczy najbardziej wrażliwe skóry. Jest szczególnie polecany przeciw swędzeniu i
zaczerwienieniom. Olej migdałowy zawiera szereg naturalnych substancji odżywczych, takich jak proteiny, sole
mineralne oraz witaminy.
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Witaminy A i E zaliczane są do „witamin młodości”, pozytywnie wpływają na jędrność i elastyczność skóry, opóźniając
procesy starzenia. Witamina D chroni od negatywnych czynników zewnętrznych, zaś witaminy z grupy B zapobiegają
odwodnieniu komórek. Olej zawiera również duże ilości kwasu linolowego i oleinowego, które zmiękczają naskórek i
wzmacniają lipidową barierę ochronną skóry.
olej kokosowy (Cocos nucifera oil) nawilża skórę, chroni przed odparowywaniem wilgoci i czynnikami zewnętrznymi,
wiatrem, klimatyzacją.
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.
Odpowiednie do wszystkich typów skóry, do codziennego stosowania po kąpieli.
Naturalny zapach.
Bez parabenów.
Bez glikolu.
Bez sztucznych barwników.
Bez silikonu.
Bez Phenoxyethanolu.
Bez PEG i SLS.
Bez składników GMO.
Fizjologiczne pH.
hypoalergiczne.

Stosowanie
Po kąpieli wmasować okrężnymi ruchami w skórę całego ciała.

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