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Orientana naturalny peeling do ust SUGARCANE 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
Caprylic/Capric Triglyceride, Sucrose, Isostearyl Isostearate, Candelilla Cera, Disteardimonium Hectorite, Cocos Nucifera Oil, Prunus
Armeniaca Kernel Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Parfum, Copernicia Cerifera Cera, Oryza Sativa Cera, Propylene Carbonate, Glyceryl
Caprylate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, CI 77491, CI 77891.

Charakterystyka

Naturalny peeling do ust delikatnie złuszcza i wygładza skórę ust, działając na nią odżywczo i ochronnie.
Częste stosowanie sprawi, że usta będą miękkie i gładkie
Peeling o słodkim i owocowym zapachu
Zawiera 99% naturalnych składników
Stworzony z cukru trzcinowego, wosków i olejków roślinnych
Naturalny Peeling Do Ust Sugarcane Sweet, stworzony z cukru trzcinowego, wosków i olejów roślinnych sprawi, że Twoje usta
będą naturalnie gładkie, a dodatkowo odżywione i nawilżone. Dzięki swojemu delikatnemu, słodkiemu i kwiatowemu zapachowi,
a także łatwej aplikacji peeling sprawi, że pielęgnacja ust będzie dla Ciebie prawdziwą przyjemnością!

Wosk Candelilla nie rozpuszcza się w wodzie, dzięki czemu stanowi doskonałą bazę sztyftu do ust. Stanowi bogate
źródło węglowodanów, żywicy, wolnych kwasów tłuszczowych i estry, co sprawia, że natłuszcza skórę i ogranicza
odparowywanie wody z naskórka. Znakomicie regeneruje, natłuszcza, wygładza, uelastycznia i zmiękcza skórę ust.
Cukier trzcinowy otrzymywany z trzciny cukrowej. W nierafinowanej formie stanowi ważny składnik kuchni azjatyckich,
zwłaszcza indyjskiej. W peelingu do ust kryształki cukru pełnią funkcję naturalnych drobinek, ścierających nadmiar
naskórka i wygładzających skórę ust.

EFEKTY STOSOWANIA
Regularne stosowanie peelingu do ust pozwoli pozbyć się suchych i twardych skórek. Usta staną się gładkie i miękkie, a
dzięki zawartości olejów i wosków roślinnych będą dobrze odżywione i nawilżone.

Stosowanie
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Rozprowadź na ustach zawsze, gdy poczujesz potrzebę.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

