
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

PuroBio Sublime podkład pielęgnacyjny 01 15 ml
 

Cena: 58,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Podkłady

Producent MAMI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
PuroBIO Cosmetics koncentruje się na tworzeniu organicznych kosmetyków do make-up przeznaczonych dla każdego typu cery.

Do produkcji kosmetyków używane są wysokiej jakości certyfikowane organiczne składniki. Eliminując substancje niebezpieczne
redukuje się ryzyko alergii. Dzięki działaniu mineralnych i roślinnych składników aktywnych czerpie z natury to co najlepsze.
W kosmetykach brak jest niebezpiecznych silikonów i wazeliny.
Produkty są nieperfumowane, wolne od parabenów oraz syntetycznych konserwantów. Surowce są bezglutenowe oraz
testowane na zawartość niklu. Wszystko po to aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych skóry.
PuroBIO jako kosmetyk biologiczny

Certyfikacja CCPB to gwarancja wykorzystania przy produkcji surowców pochodzących z biologicznych upraw. To
również gwarancja zachowania najwyższych standardów przy procesach produkcyjnych. Wszystko to wpływa na
bardzo wysoką jakość kosmetyków.

PuroBIO jako kosmetyk naturalny
Certyfikacje NATRUE.ORG przyznawane są tylko firmom, które spełniają bardzo wysokie i surowe wymagania dotyczące
całego cyklu procesów produkcyjnych oraz wykorzystują tylko sprawdzone i zatwierdzone surowce do tworzenia swych
produktów.

PuroBIO jako kosmetyk bezpieczny
Certyfikacja etykietą „NICKEL TESTED” gwarantuje że produkt został przebadany pod kątem zawartości śladów niklu,
który wywiera bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie oraz jest silnym alergenem.

PuroBIO jako kosmetyk wegański
Zasady certyfikacji i wymagania jej dotyczące zostały opracowane pod nadzorem Włoskiego Naukowego i Etycznego
Komitetu Stowarzyszenia non-profit Vegan. Zespół „Vegan Ok” przed udzieleniem swojej certyfikacji dokonuje
specjalistycznej oceny produktów pod kątem składu a także etyki pozyskania surowców.

Składniki
HAMAMELIS VIRGINIANA WATER (HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) BARK/LEAF/TWIG EXTRACT)*, POLYGLYCERYL-10
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STEARATE, SQUALANE, OCTYLDODECANOL, SALVIA SCLAREA FLOWER/LEAF/STEM WATER (SALVIA SCLAREA (CLARY)
FLOWER/LEAF/STEM WATER)*, POLYGLYCERYL-10 MYRISTATE, MICA, SILICA, ERYTHRITOL (ERYTHRITOL), AQUA (WATER),
GLYCERIN, OLIVE GLYCERIDES, GLYCERYL CAPRYLATE, MALTODEXTRIN, P-ANISIC ACID (P-ANISIC ACID), TOCOPHEROL, SODIUM
ANISATE, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, CELLULOSE GUM, SODIUM LEVULINATE, ARGANIA SPINOSA LEAF EXTRACT, BENZYL
ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, EPERUA FALCATA BARK EXTRACT, PARFUM (FRAGRANCE), MORINGA OLEIFERA SEED EXTRACT.
MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES).

* składniki organiczne

Charakterystyka

Niezwykle wydajny podkład w płynie na bazie hydrolatu z oczaru wirginijskiego oraz szałwiowego. Intensywnie nawilża i
głęboko odżywia skórę dzięki zawartym w niej silnym antyoksydantom, takim jak ekstrakt z Arganu, Moringa i Eperua. 
Podkład łączy się z naturalnym odcieniem skóry i pozostawia wyjątkowo jednorodny efekt. Zawarte składniki tworzą formułę 
ANTI POLLUTION chroniącą cerę także przed zanieczyszczeniami powietrza.
Formuła o niezwykle delikatnej i lekkiej konsystencji wraz ze zintegrowaną pipetką zapewnia szybką i wygodną aplikację.
Niezwykle wydajny - wystarczą 3 krople aby uzyskać efekt nieskazitelnej cery o naturalnym, delikatnym i promiennym
wykończeniu.

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