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Tołpa eco spa otulające masło-krem odbudowujące gładkość
ciała 250 ml
 

Cena: 33,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Kremy

Producent TORF CORPORATION

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

ECO SPA - witaj w przestrzeni dobrego samopoczucia. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o sobie. Otul ciało zmysłową pielęgnacją eco
spa i odzyskaj wewnętrzną równowagę. Poczuj nieograniczoną przyjemność i ciesz się doskonale wypielęgnowanym ciałem jak po
zabiegu w wyjątkowym SPA. Wybierz WITALNOŚĆ jeżeli brakuje Ci energii lub ODPRĘŻENIE gdy potrzebujesz wyciszenia.

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.

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

Otulające MASŁO-KREM odbudowujące gładkość ciała do skóry suchej i bardzo suchej - ODPRĘŻENIE. Zawiera otulające olejki
eteryczne z drzewa sandałowego, cedru, cytryny, paczuli i bergamotki. Otul i zregeneruj ciało niezwykle odżywczym Rytuałem
SPA. Poczuj wyjątkowy komfort i zniewalającą gładkośc skóry. Odkryj silnie odbudowujące właściwości egzotycznego masła
kokum pochodzącego z Indii oraz balsamicznie kojące działanie masła sezamowego. Naturalne olejki eteryczne z drzewa
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sandałowego, cedru, cytryny, paczuli i bergamotki zrelaksują Cię, pozwolą się odprężyć i odzyskać wewnętrzną harmonię.
Rytuał SPA: nanieś masło - krem na uprzednio umyte ciało, wmasuj okrężnymi ruchami, aż do wchłonięcia.

ecoprodukt:

NIE zawiera konserwantów (parabenów i donorów formaldehydów), sztucznych barwników, silikonów, peg-ów, oleju
parafinowego.
TAK zawiera ekologiczną borowinę TOŁPA, naturalne olejki eteryczne z drzewa sandałowego, cedru, cytryny, paczuli i
bergamotki, substancje roślinne z ekologicznych upraw z certyfikatem Ecocert®.
Produkt hypoalergiczny przebadany w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej.

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