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BodyBoom Mama ujędrniająca mleczna oliwka przeciw
rozstępom 90 g
 

Cena: 22,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 g

Postać Oliwki

Producent BODY BOOM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
BodyBoom to linia kosmetyków do codziennej pielęgnacji dla kobiet, które chcą zapewnić sobie najlepszą troskę w okresie ciąży lub
zaraz po niej. Formuły zapewniają skuteczną i w pełni bezpieczną pielęgnację nawet najbardziej wymagającej skory. Bazują na olejku
kokosowym, więc to co poczuje Twoja skóra to delikatny, naturalny zapach kokosa.

Składniki
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Coco-Caprylate/Caprate,
Aqua (Water), Glyceryl Stearate SE, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Cera, Hydrogenated Vegetable Oil,Squalane, Avena Sativa (Oat) Kernel
Oil, Theobroma Grandiflorum (Cupuacu) Seed Butter, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Hydrogenated Olive Oil
Unsaponifiables,Glycine Soja (Soybean) Oil, Centella Asiatica Extract, Hydrolyzed Adansonia Digitata Seed Extract,Rice Amino Acids,
Hydrolyzed Soy Protein, Proline, Inulin, Alpha - Glucan Oligosaccharide, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Ascorbyl Palmitate, Benzyl
Alcohol, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance).

WEGAŃSKI SKŁAD

OLEJ KOKOSOWY – wspiera skórę przed powstawaniem nowych rozstępów, doskonale natłuszcza i nadaje przyjemny kokosy
zapach.
OLEJ JOJOBA - nawilża nawet najbardziej przesuszoną skórę, wpływa na zwiększenie jej jędrności.
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OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW – jest bardzo delikatny dla skóry, uelastycznia i napina ją.
INULINA – naturalny prebiotyk, wspiera barierę ochronną skóry oraz jej mikrobiom.
WOSK CANDELILLA – jest emolientem, tworzy na skórze ochronny film, wygładza, świetnie nada się do pielęgnacji skóry
wrażliwej.
ROŚLINNY SKWALAN – jest naturalnym antyoksydantem, wspiera warstwę hydrolipidową skóry, pomaga utrzymać jej zdrowy
wygląd, nadaje jej miękkości i elastyczności.

Charakterystyka
To naturalna (98% składników pochodzenia naturalnego wg normy ISO 16128) ujędrniająca mleczna oliwka na bazie wegańskiej
receptury.

Polecana w wyjątkowym okresie ciąży i po porodzie przywracając Twojej skórze elastyczność, jędrność i wspierając ją w walce z
rozstępami.
Wpływa na wzmocnienie struktury skóry i zwiększenie jej odporności na rozciąganie.
Delikatnie pielęgnuje, doskonale nawilża, odżywia oraz regeneruje.
Przygotowuje skórę na zmiany zachodzące w czasie ciąży oraz pomaga odzyskać jej dobrą kondycję po porodzie lub w czasie
wahań wagi ciała.
Nie zawiera kompozycji zapachowej, zapach wynika z użycia naturalnego oleju kokosowego.

Stosowanie
Wstrząsnąć opakowanie przed użyciem. Nanieść oliwkę na dłoń, a następnie na wilgotną skórę całego ciała, zwracając szczególną
uwagę na miejsca narażone na powstawanie rozstępów. Wmasować okrężnymi ruchami ku górze, aż do wchłonięcia. Stosować
codziennie rano i wieczorem w okresie ciąży oraz po porodzie w zależności od potrzeb. Można stosować podczas karmienia piersią
(przestrzegając ogólnych zasad higieny karmienia piersią). Nie należy stosować na świeżą bliznę po cesarskim cięciu.

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