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Green Pharmacy żel pod prysznic masło shea i zielona kawa
500 ml
 

Cena: 13,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Żele

Producent ELFA PHARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Firma Elfa Pharm Polska powstała w 2011 roku w Krakowie jako polski oddział międzynarodowego holdingu kosmetycznego
produkującego od wielu lat szeroką gamę wyrobów kosmetycznych w nowoczesnych fabrykach produkcyjnych na terenie
Ukrainy, Czech, Słowacji, a obecnie również w Polsce. Produkcja jest wytwarzana w certyfikowanym systemie jakości
zarządzania ISO 9001:2008. Dzisiaj w portfolio grupy istnieje ponad 600 produktów które łączą najnowsze zdobycze
kosmetologii z odżywczą mocą naturalnych składników roślinnych. Kosmetyki firmy cieszą się dobrą opinią zarówno w kraju i za
granicą o czym świadczą zdobyte dotychczas międzynarodowe prestiżowe wyróżnienia i nagrody m.in.:

"Europejskie trofeum za jakość" (International trophy for quality Geneva (Switzerland) May, 2008)
"Europejska nagroda jakości" 2009 (European Award for Quality Madrid, (Spain) October, 2009)

Obecnie w związku z międzynarodowymi regulacjami dla produkcji parafarmaceutycznej grupa prowadzi prace nad wdrożeniem
standardu GMP. Linia produktów Green Pharmacy jest wiodącą grupą kosmetyków opartych o tradycyjne receptury oraz
ekstrakty roślin leczniczych. W ramach linii Green Pharmacy występują kosmetyki zarówno do pielęgnacji skóry głowy i włosów,
pielęgnacji ciała oraz rąk i stóp.

Aromatyczne odprężenie, aktywna pielęgnacją, naturalne ekstrakty roślin. Delikatne mycie, dobre nawilżanie, aksamitna
miękkość i gładkość. Chroni dzięki neutralnemu pH. Pozostawia nutę niezwykłego aromatu. Egzotyczne masło shea przedłuża
młodość skóry. Ekstrakt zielonej kawy, bogaty w fitosterole i kwas linolowy, poprawia jej elastyczność.

Stosowanie
Nanieść żel na zwilżoną skórę, rozprowadzić kolistymi ruchami wykonując delikatny masaż całego ciała, po czym zmyć wodą.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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