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Nacomi puder do kąpieli Greckie Lato 150 g
 

Cena: 19,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 g

Postać Pudry

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Butyrospermum Parkii Butter, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Persea
Gratissima Oil, CI 42051.

Charakterystyka

Puder do kąpieli to nowość stworzona specjalnie dla sympatyków wylegiwania się w wannie.
Aby kąpiel była jeszcze przyjemniejsza, wsyp do wanny z gorącą wodą nieco pudru i zapomnij o wszystkich troskach
odpoczywając w gęstej, niebiańsko pachnącej pianie.
Zawarte w pudrze masło shea, olej ze słodkich migdałów i olej avocado delikatnie nawilżą i odżywią Twoją skórę i ochronią ją
przed przesuszeniem.
Masło shea:

Masło shea głęboko nawilża i natłuszcza skórę, odbudowując jej barierę ochronną.
Przeciwdziała też przedwczesnemu pojawieniu się oznak jej starzenia się takich jak zwiotczała skóra pozbawiona
elastyczności i nieestetyczne przebarwienia.

Olej ze słodkich migdałów:
Olej ze słodkich migdałów ma bardzo dobre właściwości nawilżające i emoliencyjne, dlatego zapewni Twojej skórze
doskonałą pielęgnację i nada jej wyjątkową miękkość.
Olej dostarczy jej też wiele składników odżywczych.
Ponadto, działa łagodząco i uspokajająco, dzięki czemu skutecznie ukoi podrażnioną skórę.

Olej avocado:
Olej avocado nawilża skórę i dostarcza jej ogromną dawkę niezbędnych składników odżywczych.
Dzięki temu, stymuluje produkcję kolagenu, który z kolei sprawia, że Twoja skóra staje się jędrniejsza i bardziej sprężysta.

Stosowanie
Wsyp do wanny z gorącą wodą odpowiednią ilość pudru i zrelaksuj się w przyjemnej kąpieli.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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