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Mokosh peeling do ust Malina 15 ml
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

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
Xylitol, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Mica, Titanium Dioxide, Tin Dioxide, Parfum, Lanolin, Argania Spinosa Kernel
Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil, Jojoba
Esters,Squalane.

Charakterystyka

Peeling do ust Malina został stworzony, aby w naturalny sposób pielęgnować delikatną skórę warg.
Drobiny ksylitolu, czyli cukru brzozowego, skutecznie złuszczają i wygładzają usta, a także działają antybakteryjnie.

Hipoalergiczna lanolina, masło Shea oraz wosk pszczeli natłuszczają wargi oraz chronią przed działaniem
niekorzystnych czynników zewnętrznych.
Olej z pestek malin wpływa na poprawę miękkości skóry ust, a pozostałe oleje silnie ją regenerują oraz zapobiegają
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wysuszeniu.
Zawarta w peelingu witamina E to skuteczny przeciwutleniacz, który neutralizuje działanie wolnych rodników.

Peeling nie zawiera składników z przeciwwskazaniami dla kobiet w ciąży.

Stosowanie
Niewielką ilość peelingu nałóż na usta. Rozsmaruj okrężnymi ruchami aż do rozpuszczenia kryształków ksylitolu.

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