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Mokosh błoto z Morza Martwego 250 ml
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Maseczki

Producent MOKOSH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp

Mokosh Cosmetics produkuje wyjątkowe kosmetyki naturalne, które ujmują jakością i doborem surowców, konsystencją i
zapachem.

Kosmetyki Mokosh nie zawierają szkodliwych substancji, SLS-ów, PEG-ów, parabenów, pochodnych ropy naftowej (np.
wazeliny, parafiny, czy silikonów).
Mokosh dba także o środowisko, używa bezpiecznych opakowań, które można poddawać recyklingowi lub ponownie
wykorzystać w domu.
Kosmetyki Mokosh, tak samo jak surowce, z których są wytwarzane nie są testowane na zwierzętach.
Większość produktów Mokosh to kosmetyki wegańskie z certyfikatem „V” nadawanym przez fundację Viva; wszystkie
zostały przebadane dermatologicznie.

Składniki
Maris Limus

Charakterystyka

Błoto z Morza Martwego stosuje się powszechnie w zabiegach wyszczuplających i antycellulitowych, ponieważ przyspiesza
metabolizm komórkowy i działa detoksykująco.
Unikalny skład błota sprawia, że skóra jest dobrze nawilżona, wzrasta jej napięcie i elastyczność, polepsza się kondycja włókien
elastyny i kolagenu. Pierwiastki zawarte w błocie wspomagają terapię trądziku – oczyszczają skórę, absorbują nadmiar sebum,
zwężają pory i łagodzą podrażnienia.
Błoto z Morza Martwego jest pomocne w terapii łuszczycy, AZS i chorób reumatycznych.
Działanie:

Wygładza skórę
Oczyszcza
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Matuje
Działa detoksykująco
Odżywia skórę

Balsam jest kosmetykiem wegańskim.
Balsam nie zawiera składników z przeciwwskazaniami dla kobiet w ciąży.

Stosowanie
Maska na twarz i ciało: błoto mieszamy z wodą do uzyskania postaci pasty (maska na twarz) lub gęstej zawiesiny (maska na ciało). Do
przygotowywania masek z błota nie powinno się używać metalowych akcesoriów.
Kąpiel: wsypujemy błoto pod strumień ciepłej wody.
Peeling twarzy: po zastosowaniu maski na twarz, zmywamy ją okrężnymi ruchami peelingując skórę zawartymi w błocie drobinkami
piasku. (Nie zaleca się stosowania peelingu przy cerze wrażliwej lub z trądzikiem różowatym)

Błoto nie zawiera składników z przeciwwskazaniami dla kobiet w ciąży.

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