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Orientana naturalny peeling do ust COCONUT SWEET 4,2 g
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4,2 g

Postać Błyszczyki, pomadki, balsamy do ust

Producent ORIENTANA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil,Helianthus Annuus Seed Oil, Candelilla Cera, Oryza Sativa Cera, Cocos Nucifera
Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Parfum, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, CI 77491, CI 77891.

Charakterystyka

Naturalny balsam do ust. Długotrwale pielęgnuje, głęboko nawilża, intensywnie odżywia i chroni najbardziej wymagające usta.
Wegański balsam do ust
Balsam do ust o słodkim i owocowym zapach
Zawiera 98% naturalnych składników
Naturalny Balsam Do Ust Coconut Sweet, stworzony z oleju kokosowego, oleju ryżowego, oleju z pestek moreli i masła shea
długotrwale pielęgnuje, głęboko nawilża, intensywnie odżywia i chroni nawet najbardziej wymagające usta. Dodatkowo dzięki
swojemu delikatnemu, słodkiemu i kwiatowemu zapachowi, a także łatwej aplikacji sprawi, że pielęgnacja ust będzie dla Ciebie
prawdziwą przyjemnością!

Masło shea jest bogate w kwasy tłuszczowe oraz witaminy A, E i F, dzięki czemu regeneruje i odnawia zniszczony
naskórek. Wygładza i zmiękcza skórę, jednocześnie chroniąc ją przed szkodliwymi czynnikami, m.in. promieniami UV.
Łagodzi także podrażnienia, przyspiesza procesy gojenia oraz niweluje reakcje alergiczne.
Masło kokosowe doskonale nawilża i odbudowuje warstwę ochronną skóry. Dzięki zawartości kwasu laurynowego, ma
działanie antybakteryjnie i przeciwgrzybicze. Przywraca skórze gładkość i jędrność. Działa kojąco i relaksacyjnie,
znakomicie i długotrwale natłuszczając przy tym skórę ust.

EFEKTY STOSOWANIA
Poczujesz, że Twoje usta są nawilżone, zregenerowane i niesamowicie miękkie.

Stosowanie
Rozprowadź na ustach zawsze, gdy poczujesz potrzebę.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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