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Cosnature naturalny odżywczy żel pod prysznic z owocem
granatu 250 ml
 

Cena: 22,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Żele do kąpieli

Producent COSMOLUX

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp

Cosnature to wysokiej jakości niemieckie kosmetyki naturalne, przyjemnie pachnące owocami, o wysoce innowacyjnych
recepturach dla wymagających klientów. Kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów doskonałej jakości potwierdzonej
niezależnymi testami. Wiele z produktów otrzymało w testach Fundacji Warentest i Öko-Test, znaki "bardzo dobre" i "dobre".
Wszystkie produkty są odpowiednie dla Wegan, posiadają ekologiczny certyfikat Natrue i nie były testowane na zwierzętach.
Największe zalety tej linii to :

Doskonały stosunek ceny do jakości produktów
Posiadane certyfikaty gwarantujące czystość składów - Natrue i Vegan
Owocowe zapachy produktów
Doskonałe działanie potwierdzone testami Fundacji Warentest i Öko-Test

Składniki
AQUA, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, SUCROSE, SODIUM CHLORIDE, BETAINE, CITRIC ACID, GLYCERYL OLEATE,
PUNICA GRANATUM SEED OIL, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, LECITHIN, ASCORBYL PALIMITATE,
PARFUM, LIMONENE, SODIUM BENZOATE

Charakterystyka

Harmonizujący żel pod prysznic zawiera starannie wyselekcjonowane składniki zapewniające delikatne oczyszczenie skóry oraz
składniki odżywcze wspomagające naturalne funkcje skóry i zapobiegające utracie wilgoci. Bogaty organiczny olej z nasion
granatu pochodzącego z kontrolowanych upraw ekologicznych i łagodne środki myjące zapewniają wspaniałą pielęgnację skóry
podczas kąpieli. Skóra jest czysta, świeża, jedwabiście gładka o eleganckim, delikatnie owocowym zapachu.

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
hypoalergiczny

Kluczowe składniki:
olej z nasion granatu – bogaty, wygładza i odżywia skórę, wspaniale regeneruje i napina skórę, wykazuje bardzo silne
właściwości antyoksydacyjne, ma działanie odmładzające, przeciwzmarszczkowe i wygładzające dojrzałą skórę,
regeneruje uszkodzony naskórek, pielęgnuje skórę suchą i skłonną do łuszczycy
witamina E (Tocopherol) - substancja o działaniu antyoksydacyjnym (przeciwutleniającym), hamuje procesy starzenia
się skóry wywoływane np. promieniowaniem UV lub dymem papierosowym. Jest doskonałym czynnikiem hamującym
rodnikowe utlenianie lipidów w naskórku i skórze właściwej. Witamina E wykazuje zdolność wbudowywania się w
struktury lipidowe błon komórkowych, dzięki czemu wzmacnia barierę naskórkową. Wzmocnienie bariery naskórkowej
nie tylko utrudnia wnikanie substancji obcych i zapobiega podrażnieniom, ale także hamuje TEWL (transepidermalną
utratę wody) dzięki czemu wpływa na poprawę nawilżenia skóry. Zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, wzmacnia
ściany naczyń krwionośnych i poprawia ukrwienie skóry.

Polecany do codziennego stosowania. Odpowiedni do wszystkich typów skóry. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od
syntetycznych substancji zapachowych, barwników i konserwantów.

Stosowanie
W celu uzyskania najlepszych pielęgnacyjnych efektów, po kąpieli użyj Naturalny regenerujący olejek z owocu granatu.

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