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Novaclear Atopis promocyjny zestaw - mydło do rąk 300 ml +
krem do rąk z organicznym olejem konopnym SPF20 50 ml
GRATIS!!!
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Mydła

Producent EQUALAN

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Novaclear Atopis mydło do rąk 300 ml:

Mydło przeznaczone do codziennej pielęgnacji dłoni delikatnie oczyszcza nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry.
Formuła wzbogacona o organiczny olej konopny, dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, doskonale
odżywia, nawilża oraz pomaga odbudować naturalną warstwę hydrolipidową naskórka.
Dodatkowo, ekstrakt z lukrecji redukuje podrażnienia, a także pomaga złagodzić stan zapalny przy atopowym zapaleniu skóry i
egzemie.

Novaclear Atopis krem do rąk z organicznym olejem konopnym SPF20 50 ml:

Regenerujący krem do rąk SPF20 przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry suchej, podrażnionej i pękającej.
Krem intensywnie regeneruje i wygładza skórę dłoni przynosząc natychmiastową ulgę.
Dzięki zawartości organicznego oleju konopnego bogatego w Niezbędne Nienasycone Kwasy Omega-3 i Omega-6 odbudowuje
płaszcz hydrolipidowy skóry, chroniąc ją przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.
Wzbogacony o SPF20 zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem promieniowania UVA/UVB.

Stosowanie
Novaclear Atopis mydło do rąk 300 ml:

Niewielką ilość mydła nanieść na wilgotną skórę, rozprowadzić do momentu uzyskania piany, następnie spłukać pod bieżącą
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wodą.

Novaclear Atopis krem do rąk z organicznym olejem konopnym SPF20 50 ml:

Nanieś niewielką ilość kremu na dokładnie oczyszczoną skórę i delikatnie rozsmaruj aż do całkowitego wchłonięcia. Zaleca się
stosowanie po każdym myciu dłoni.

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