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Nacomi balsam chłodząco - nawilżający po opalaniu 150 ml
 

Cena: 19,44 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Jedno psiknięcie na skórę balsamu przyniesie ulgę, ochłodzi ciało. Koi ból, łagodzi pieczenie, oprócz tego regeneruje skórę i pomaga
zachować opaleniznę oraz przyspieszyć proces „brązowienia” bez złuszczania się skóry. Jego konsystencja jest bardzo lekka, szybko się
wchłania i nie trzeba go rozsmarowywać. Balsam w swoim składzie posiada mentol, który przyjemnie chłodzi, orzeźwia i przynosi ulgę
spieczonej skórze.

Olej makadamia- świetnie nawilża i odżywia , regeneruje zniszczoną, zmęczoną i przesuszoną skórę. Poprawia elastyczność
skóry, doskonale łagodzi podrażnienia po opalaniu, utrwala opaleniznę, a użyty w trakcie opalania nadaje skórze ładny
orzechowy odcień.
Gliceryna - Koi przesuszoną, spierzchniętą i podrażnioną skórę, zatrzymuje wodę i nawilża.
Olej z avocado - odżywia nawet najbardziej przesuszoną skórę, dostarcza całemu ciału wartości odżywczych, witamin i
minerałów. Łagodzi podrażnienia i natłuszcza skórę , chroni skórę przed utrata wody oraz posiada naturalny filtr ochronny.
Masło kakaowe - natłuszcza i nawilża, promuje produkcję kolagenu, jest polecane przed i po opalaniu.
Ekstrakt z aloesu - koi podrażnioną skórę, łagodzi poparzenia słoneczne, pobudza produkcje kolagenu, regeneruje skórę.
Panthenol- przyspiesza regeneracje skóry, łagodzi, odbudowuje naskórek, nawilża.
Właściwości:

Koi ból i łagodzi pieczenie skóry po opalaniu.
Regeneruje i nawilża skórę.
Utrwala opaleniznę i sprawia, że skóra z koloru czerwonego zmieni się na piękny orzechowy odcień.
Zapobiega złuszczaniu się skóry.
Szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy.
Chłodzi i orzeźwia spieczoną skórę.

Stosowanie
Spryskać skórę w miejscach spieczonych i obolałych. Nie używać przed opalaniem!
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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