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Cztery Szpaki mus do ciała konopie i pomarańcza 150 ml
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Musy

Producent CZTERY SZPAKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Butyrospermum parkii, cocos nucifera, cannabis sativa seed oil, linum usitatissimum seed oil, argania spinosa kernel oil, zea mays (corn)
starch, citrus aurantium amara (bitter orange) oil, citrus tangerina (tangerine) oil, zingiber officinale (ginger) root oil, tocopherol.

Charakterystyka

Puszysty mus do ciała skomponowany z masła shea i tłoczonych przez nas metodą na zimno olejów: kokosowego, konopnego,
lnianego i oleju arganowego. Produkt ma konsystencję gęstej bitej śmietany, która rozpuszcza się po zaaplikowaniu na skórę i
momentalnie się wchłania.
Olejki eteryczne: mandarynkowy, pomarańczowy i imbirowy przywołują skojarzenie z ciepłem, słońcem i radością życia. I taki
właśnie jest ten mus.
Wiemy, że zdjęcie musu nie oddaje jego zalet. Dopiero bezpośredni kontakt z produktem powoduje to, co lubimy najbardziej:
reakcję pt. "Wow!".
Ma lekką konsystencję, doskonale pracuje na skórze i błyskawicznie się wchłania.
Skład:

masło shea, olej kokosowy zimnotłoczony, olej konopny zimnotłoczony, olej lniany zimnotłoczony, olej arganowy,
skrobia kukurydziana, naturalne olejki eteryczne: pomarańczowy, mandarynkowy, imbirowy, witamina e
Masło shea - to kosmetyczna alfa i omega - odżywia i regeneruje skórę. Zawartość witamin A i E chroni skórę przed
wolnymi rodnikami, co spowalnia procesy starzenia. Ma także szerokie właściwości ochronne - chroni nasze ciało przed
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
Olej konopny - wygładza, napręża i uelastycznia skórę, sprawia że ciało wygląda młodziej i bardziej promiennie.
Olej lniany - pomaga utrzymać w równowadze gospodarkę wodno-tłuszczową skóry, działa odmładzająco i
przeciwzapalnie.
Olej arganowy - to prawdziwy eliksir młodości, nawilża, uelastycznia i odpręża skórę.
Olej kokosowy - pomaga utrzymać właściwy stopień nawilżenia skóry, wzmacnia elastycznośc i naprężenie, spowalnia
starzenie, ma również działanie antybakteryjne.
Olejek eteryczny pomarańczowy - oprócz cudownego odświeżającego zapachu, działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie,
a także wpływa korzystnie na libido :)

Kosmetyk bez konserwantów.
Kosmetyk wegański.
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Stosowanie
Aplikuj na lekko wilgotną skórę całego ciała po kąpieli - najlepiej 2 wieczory/poranki z rzędu. Dożywisz i zregenerujesz skórę, efekt będzie
widoczny natychmiast. Później używaj musu 1-2 razy w tygodniu.

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