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Joshua Tree kojący żel do nóg na bazie kasztanowca 200 ml
 

Cena: 9,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Żele

Producent JOSHUA TREE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, alkohol, parafina ciekła, gliceryna, glikol propylenowy, wyciąg z kory kasztanowca, fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, kwas
poliakrylowy, trietanoloamina, ekstrakt z kasztanowca, mentol, ekstrakt z korzenia żeń-szenia, ekstrakt z korzenia myszopłocha
kolczastego (ruszczyka kolczastego), ekstrakt z babki lancetowatej, ekstrakt z kwiatu arniki górskiej, ekstrakt z liści miłorzębu
japońskiego.

Charakterystyka

Aktywny żel do nóg z kasztanowcem to kosmetyk o działaniu kojącym i chłodzącym, który przynosi odświeżenie zmęczonym
nogom. Produkowany na bazie naturalnych składników polskiego pochodzenia przez firmę Joshua Tree żel zachwyca swoją
lekkością.
Zastosowanie żelu do nóg z kasztanowcem:

Dzięki niezwykle lekkiej konsystencji i intensywnie orzeźwiającemu eukaliptusowo-miętowemu zapachowi nasz
kosmetyk łatwo się rozprowadza, natychmiastowo przynosi ulgę i uczucie wyczekiwanego komfortu po całym dniu
pracy. Zastosujesz go do zmęczonych i obolałych nóg, rozprowadzając niewielką ilość na umytą skórę nóg. Warto
pokusić się przy tym o relaksujący masaż obolałych stóp – żel do nóg z kasztanowcem doskonale je odświeży i ukoi
podrażnione fragmenty naskórka.

Właściwości żelu do nóg z kasztanowcem:
Biologicznie aktywny żel do nóg z wyciągiem z kasztanowca to kosmetyk dedykowany osobom aktywnym fizycznie,
kobietom w ciąży oraz pracującym w pozycji stojącej.
Działanie kasztanowca (pomaga w uelastycznieniu naczyń krwionośnych) zostało wzmocnione ekstraktami z miłorząbu
japońskiego (gingko biloba), ruszczyku, arniki i babki lancetowatej, co sprawia, że żel zastosujesz na pajączki, popękane
naczynka, żylaki i obrzęki, gdyż jego składniki aktywne mogą wzmocnić i wspomóc regenerację uszkodzonych tkanek.

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