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Farmona Jantar odprężająca piana do kąpieli z esencją
bursztynową i ekstraktem z pomarańczy 330 ml
 

Cena: 9,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 330 ml

Postać Płyny do kąpieli

Producent FARMONA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Aqua (Water), Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Decyl
Glucoside, Amber Extract, Citrus Aurantium Amara (Orange) Fruit Extract, Betaine, Glycerin, Propylene Glycol, Polysorbate 20,
Polyquaternium-10, Sodium Chloride, Lactic Acid, Disodium EDTA, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Limonene.

Charakterystyka

Seria kosmetyków do pielęgnacji włosów, inspirowana bogactwem natury. Opracowana na bazie wyciągu z bursztynu znanego
ze swojego wyjątkowego działania. Receptury produktów bogate są w składniki aktywne, które odżywiają, wzmacniają i chronią
włosy od cebulek aż po same końce.
Odprężająca piana do kąpieli, która dzięki bogatej formule sprawia, że kąpiel staje się wyjątkowym rytuałem. Esencja
bursztynowa pielęgnuje ciało jednocześnie je nawilżając, a ekstrakt z pomarańczy doskonale regeneruje i odżywia. Lekka i
puszysta piana otula ciało orzeźwiającym zapachem działając odprężająco i poprawiając nastrój.
Składniki aktywne:

esencja bursztynowa – regeneruje skórę i poprawia jej witalność
betaina – intensywnie odżywia, nawilża i regeneruje skórę
ekstrakt z pomarańczy – posiada doskonałe właściwości pielęgnacyjne, odprężające oraz kojące

Efekty:
tworzy gęstą i dużą pianę;
efekt LONG LASTING;
dokładnie oczyszcza i pielęgnuje skórę;
intensywnie odżywia i daje uczucie ujędrnienia skóry

Stosowanie
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Niewielką ilość płynu wlej do wanny pod strumień ciepłej wody. Zalecany czas trwania kąpieli ok. 20 minut. Jeśli nie masz tyle czasu,
użyj płynu do mycia ciała, tak jak żelu, pod prysznicem.

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