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Cosnature naturalne mydło do rąk w żelu z wyciągiem z lilii
wodnej 300 ml
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Mydła

Producent COSMOLUX

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, GLYCERYL STEARATE, LECITHIN, SODIUM CETEARYL
SULFATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, VITIS VINIFERA SEED OIL, ROSA CANINA FRUIT OIL, OLUS OIL, HYDROLYZED WHEAT
PROTEIN, PCA GLYCERYL OLEATE, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, PARFUM, LINALOOL, GERANIOL, CITRONELLOL, LIMONENE, SODIUM
BENZOATE

Charakterystyka

Żelowe mydło delikatnie oczyszcza skórę, nawilża, zapewnia skórze przyjazny poziom pH, a także przeciwdziała utracie wilgoci i
podrażnieniom.
Kluczowe składniki:

olej z nasion słonecznika (Helianthus annuus seed oil) bogaty w kwas linolowy, wzmacnia naturalną barierę ochronną
skóry, zmiękcza naskórek i regeneruje. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
olej ze słodkich migdałów (Prunus amygdalus dulcis oil) dzięki swoim właściwościom wygładzającym, nawilżającym,
uspakajającym chroni i leczy najbardziej wrażliwe skóry. Zawiera szereg naturalnych substancji odżywczych, takich jak
proteiny, sole mineralne oraz witaminy.
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 z pestek winogron (Vitis Vinifera Seed Oil) tworzy na powierzchni skóry ochronną i wzmacniającą powłokę. Działa
ściągająco, gojąco i poprawia napięcie skóry.
olej różany (Rosa Canina Fruit Oil) posiada naturalne właściwości antyoksydacyjne i lekko ściągające. Olej ten wykazuje
poprawę elastyczności skóry, ułatwia regenerację komórek, zwalnia procesy starzenia skóry. Zmniejsza ilość
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powstających zmarszczek, zmniejsza zbliznowacenia.
hydrolizowane białka pszenicy (Hydrolyzed Wheat Protein) pomagają utrzymać wilgoć w skórze oraz zmniejszyć linie i
zmarszczki. Mają właściwości liftingujące i napinające.

Odpowiednie do wszystkich typów skóry, do codziennego stosowania.
Naturalny zapach.
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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