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Nacomi olejek do ciała Słodka Malinowa Babeczka 150 ml
 

Cena: 32,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Olejki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Naturalny olejek do masażu o uwodzicielskim aromacie dojrzałych malin jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji całego
ciała.
Olej z avocado i ekstrakt z owoców jabłoni tworzą intensywnie odżywczy, regenerujący duet.
Efekty widoczne są już od pierwszego użycia; regularne stosowanie wzmacnia strukturę skóry, trwale ją odżywia i zwiększa
poziom nawilżenia.
OLEJ AVOCADO:

Naturalny olej wytłaczany z owoców awokado jest skarbnicą wartościowych witamin - zawiera ich komplet z grupy B
(korzystnie działający na skórę, włosy i paznokcie), oraz witaminy: A, E, C, K i D.
Stosowanie kosmetyków zawierających olej z avocado poleca się szczególnie w przypadku osób mających problemy ze
skórą przesuszoną, ponieważ wpływa on pozytywnie na funkcje obronne i uszczelnienie struktury skóry.
Regularne stosowanie kosmetyków zawierających w składzie olej z avocado pomaga wzmocnić naskórek, dzięki czemu
jest on bardziej odporny na niszczące działanie czynników zewnętrznych.

OLEJ SOJOWY:
Olejek sojowy doskonale się wchłania w skórę i intensywnie nawilża.
Duże stężenie witaminy E i flawonoidów sprawia, że skóra staje się jędrna i rozświetlona.

WITAMINA E:
Witamina E aktywuje naturalne procesy regeneracji naskórka i wzmacnia go.
Sprzyja produkcji kolagenu w skórze, dzięki czemu regularne masaże przy użyciu olejku pozytywnie wpływają na
jędrność i elastyczność skóry.

EKSTRAKT Z OWOCÓW JABŁONI
Działa intensywnie wygładzająco, a spora ilość witamin (A, B, K i C) i flawonoidy powodują, że ekstrakt z owoców jabłoni
silnie regeneruje i odżywia skórę.

Stosowanie
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Wmasuj olejek w suchą lub wilgotną skórę. Stosuj przynajmniej raz dziennie.

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