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Mokosh ICON peeling solny do ciała Wanilia z Tymiankiem
300 g
 

Cena: 150,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 g

Postać Peelingi

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 Sal, Glycerin, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Extract, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Bark Extract, Eugenia
Caryophyllus (Clove) Flower Extract, Citrus, Aurantifolia (Lime) Peel Extract, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower/Leaf Extract, Dipteryx
Odorata (Cumaru) Seed Extract, Rosa Damascena Flower Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf
Extract, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Limonene (from botanical
extract), Eugenol (from botanical extract), Cinnamal (from botanical extract), Coumarin (from botanical extract), Citral (from botanical
extract), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Argania Spinosa Kernel Oil, Coffea Arabica (Green Coffee)
Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Jojoba Esters, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil.

Charakterystyka

Wygładzający, oczyszczający i napinający peeling z Mokosh ICON zaprojektowano, aby zapewnić skórze wielowymiarową
pielęgnację.
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Bogata w minerały sól z Morza Martwego masuje ciało, poprawia krążenie i usuwa martwe komórki naskórka.
Naturalne, zimnotłoczone oleje roślinne: arganowy, macadamia, jojoba i z krokosza nawilżają skórę odbudowując jej płaszcz
hydrolipidowy.
Masło shea zmiękcza naskórek, a olej z zielonej kawy i ekstrakt z bergamotki wspomagają redukcję cellulitu.
Peeling zawiera bogactwo ekstraktów botanicznych, takich jak: wyciąg z suszonej kory cynamonu, ze skórki limonki, ekstrakt z
tonkowca wonnego oraz wanilii, które działają antyoksydacyjnie.
Dodatkowo ekstrakt z róży damasceńskiej spowalnia procesy starzenia i łagodzi podrażnienia.
Składniki aktywne:

Sól z Morza Martwego
Olej arganowy
Masło shea
Olej makadamia
Skwalan
Ekstrakt z bergamotki
Ekstrakt z suszonej kory cynamonu
Ekstrakt z pąków kwiatowych goździka
Ekstrakt ze skórki limonki
Ekstrakt z kwiatów jaśminu
Ekstrakt z tonkowca wonnego
Ekstrakt z róży damasceńskiej
Ekstrakt z wanilii
Ekstrakt z tymianku
Olej z nasion zielonej kawy
Olej z krokosza barwierskiego
Olej jojoba
Witamina E

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

Stosowanie
Peeling ciała: Dla optymalnej pielęgnacji używaj peelingu raz w tygodniu. Wykonuj peeling okrężnymi ruchami.

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