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BodyBoom Mama ujędrniający kremo-żel do biustu 100 ml
 

Cena: 22,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Kremy

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
Aqua (Water), Propanediol, Polyglyceryl-6 Caprylate, Glycerin, Niacinamide, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Water, Mineral Salts,
Saccharomyces Ferment Lysate Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citric Acid, Proline, Lactic Acid, Cetrimonium Bromide, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool.

WEGAŃSKI SKŁAD

OLEJ KOKOSOWY – wspiera skórę przed powstawaniem nowych rozstępów, doskonale natłuszcza i nadaje przyjemny kokosy
zapach.
MASŁO CUPUACU – posiada wysoką zdolność do absorbcji wody dlatego wykazuje działanie silnie nawilżające, wzmacnia
funkcje barierowe skóry uzupełniając warstwę lipidów, świetnie nada się do pielęgnacji skóry wrażliwej.
CICA – ochroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych i działa łagodząco.
MASŁO KAKAOWE – wygładza, nadaje skórze przyjemny zapach, dzięki swojej konsystencji tworzy naturalną barierę ochronną.
OLEJ Z OWSA – źródło witamy E, pełni funkcję ochronną, bardzo dobrze nawilża i jest łagodny dla skóry.
WEGAŃSKI KOLAGEN – pozyskiwany w zrównoważony sposób, wpływa na poprawę nawilżenia naskórka, wygładza i wzmacnia
barierę skóry.
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OLEJ JOJOBA - nawilża nawet najbardziej przesuszoną skórę, wspomaga walkę z rozstępami.
OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW – jest bardzo delikatny dla skóry, uelastycznia i napina ją.
INULINA – naturalny prebiotyk, wspiera barierę ochronną skóry oraz jej mikrobiom.

Charakterystyka
To naturalny (98% składników pochodzenia naturalnego wg normy ISO 16128) ujędrniający kremo-żel do biustu na bazie wegańskiej
receptury. - Polecany jest w wyjątkowym okresie ciąży i po porodzie przywracając skórze okolic piersi jędrność, właściwe napięcie i
elastyczność.

Wspiera skórę przed wiotczeniem i powstawaniem rozstępów.
Dodatkowo nawilża, wygładza i zapewnia uczucie komfortu.
Przygotowuje skórę na zmiany zachodzące w czasie ciąży oraz pomaga odzyskać dobrą kondycję biustu po okresie karmienia
piersią lub w czasie wahań wagi ciała.
Nie zawiera kompozycji zapachowej, zapach wynika z użycia naturalnego oleju kokosowego.

Stosowanie
Nanieść na skórę biustu i dekoltu omijając brodawki. 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).

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