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Bio Happy żel pod prysznic Daktyle&Wanilia 200 ml
 

Cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Żele do kąpieli

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Coco-glucoside, Glycerin, Sodium coco-sulfate, Caprylyl Capryl Glucoside, Aloe barbadensis leaf juice*, Xanthan gum, Parfum°,
Balanites roxburghii seed oil, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Limonene°, Linalool°, Geraniol°, Lactic acid.

* Składniki organiczne
° Z naturalnych składników

Charakterystyka

Naturalny żel dokładnie, ale delikatnie oczyszczający skórę, doskonale nawilża oraz odświeża, a dzięki zawartości wyciągu z
aloesu wykazuje także bardzo dobre właściwości łagodzące. Znakomicie koi wszelkie podrażnienia i stany zapalne skóry,
przyśpiesza ich regenerację oraz wzmacnia naturalną barierę ochronną.
Kluczowe składniki:

gliceryna (Glycerin) silnie i długotrwale nawilża, sprawia, że skóra staje się gładka i elastyczna, zwiększa przenikanie
substancji aktywnych, a także łagodzi podrażnienia.
sok z liści aloesu (Aloe barbadensis leaf juice) poprawia ogólny stan skóry i działa łagodząco, koi podrażnienia i stany
zapalne, a także przyspiesza ich regenerację.
olej z daktylowca pustynnego (Balanites roxburghii seed oil) jest bardzo silnym emolientem, zmiękcza i regeneruje skórę
suchą i zniszczoną, bogaty w antyoksydanty, które pomagają walczyć z wolnymi rodnikami i starzeniem się skóry.

Daktyle&Wanilia to seria o kobiecym, subtelnym zapachu bergamotki, cytryny, moreli i lukrecji który łączy się z nutami anyżu,
wiśni, cynamonu i pieprzu na bazie z miodu i drewna cedrowego.
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, w szczególności do skóry dojrzałej i wymagającej, do codziennego stosowania.
Naturalny zapach.
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Bez parabenów.
Bez glikolu.
Bez sztucznych barwników.
Bez silikonu.
Bez Phenoxyethanolu.
Bez PEG i SLS.
Bez składników GMO.
Fizjologiczne pH.
Hypoalergiczne.

Stosowanie
Niewielką ilość rozprowadź na wilgotnej skórze, masuj do uzyskania piany, dokładnie spłucz wodą.

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