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Tołpa eco spa aksamitny krem-mus wygładzający pod
prysznic i do kąpieli 270 ml
 

Cena: 23,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 270 ml

Postać Kremy

Producent TORF CORPORATION

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka
Poznaj TOŁPA eco spa:

WITALNOŚĆ - ekokosmetyki zawierają olejki eteryczne z werbeny, limonki, cytryny i paczuli. Poddaj swoje ciało orzeźwiającym
Rytuałom SPA, które nawilżą, ujędrnią i zregenerują skórę. Poczuj świeżość i witalność.

Aksamitny KREM-MUS wygładzający pod prysznic i do kąpieli z ekologiczną borowiną TOŁPA, ekstraktem z żeń-szenia i
imbiru.
Orzeźwiający PEELING-MASKA intensywnie odnawiający ciało z ekologiczna borowiną TOŁPA, piaskiem wulkanicznym,
solą morską, olejem Amelina i olejem tamanu.
Rewitalizujące MLECZKO-OLEJEK przywracające jędrność ciała z ekologiczna borowiną TOŁPA, masłem babassu,
olejem tamanu i olejem camelina.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/tolpa-eco-spa-aksamitny-krem-mus-wygladzajacy-pod-prysznic-i-do-kapieli-270-ml.html
http://www.aptekaotc.pl/tolpa-eco-spa-aksamitny-krem-mus-wygladzajacy-pod-prysznic-i-do-kapieli-270-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

ODPRĘŻENIE - ekokosmetyki zawierają olejki eteryczne z drzewa sandałowego, cedru, cytryny, paczuli i bergamotki. Egzotyczne
ekstrakty roślinne zregenerują ciało, rzeźbiąc i wygładzając nierówności. Dzięki otulającym Rytuałom SPA poczujesz wyjątkowy
komfort zniewalającej gładkości skóry.

Odprężający KREM-SERUM intensywnie modelujący ciało (z funkcją masażu SPA) z ekologiczna borowiną TOŁPA,
masłem kokum, Ekstraktem z tygrysiej trawy i zielonej kawy.
Otulające MASŁO-KREM odbudowujące gładkość ciała z ekologiczna borowiną TOŁPA, masłem kokum i masłem
sezamowym.

Wskazania i działanie

Aksamitny KREM-MUS wygładzający pod prysznic i do kąpieli do każdego rodzaju skóry - WITALNOŚĆ. Zawiera orzeźwiające
olejki eteryczne z werbeny, limonki, cytryny i paczuli. Zanurz się w orzeźwiającej fali oczyszczającego Rytuału SPA. Poczuj
aksamitne otulenie i odkryj wyjątkową gładkość skóry. Przywróć witalność, zregeneruj ciało i uwolnij je od toksyn dzięki
stymulującym właściwościom orientalnych ekstraktów roślinnych z imbiru pochodzącego z Tanzanii oraz żeń-szenia
uprawianego w Chinach. Naturalne olejki eteryczne z werbeny, limonki, cytryny i paczuli orzeźwią Cię, dodadzą sił witalnych i
zachęcą do działania.
Rytuał SPA do kąpieli: wlej 50 ml (8 nakrętek) kremu-musu na wannę wody. Po zakończeniu kąpieli spłucz ciało wodą i zastosuj
odpowiedni preparat pielęgnacyjny z gamy TOŁPA eco spa.

ecoprodukt:

NIE zawiera konserwantów (parabenów i donorów formaldehydów), sztucznych barwników, silikonów, peg-ów, sles-ów, oleju
parafinowego.
TAK zawiera ekologiczną borowinę TOŁPA, naturalne olejki eteryczne z werbeny, limonki, cytryny i paczuli.
Produkt hypoalergiczny przebadany w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej.

Stosowanie
Rytuał SPA pod prysznic: nanieś krem-mus na wilgotną skórę i masuj przez około 2 minuty. Następnie spłucz ciało wodą i zastosuj
odpowiedni preparat pielęgnacyjny z gamy TOŁPA eco spa.

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