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Ziaja Baltic Home Spa promocyjny zestaw - galaretka do
kąpieli 260 ml + peeling do ciała 300 ml + krem nawilżająco-
dotleniający 50 ml + serum nawilżające do ciała 400 ml
 

Cena: 56,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Kremy

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Ziaja Baltic Home Spa promocyjny zestaw, w skład którego wchodzi:

Ziaja Baltic Home Spa galaretka do kąpieli 260 ml
Ziaja Baltic Home Spa peeling do ciała 300 ml
Ziaja Baltic Home Spa krem nawilżająco - dotleniający 50 ml
Ziaja Baltic Home Spa serum nawilżający 400 ml

Charakterystyka
Ziaja baltic home spa fit galaretka do kąpieli

Galaretka do kąpieli - łagodnie myje podczas kąpieli, tworzy zapachową pianę, pozostawia skórę pachnącą, sprawdza się w
domowej aplikacji spa.
Łagodnie oczyszcza skórę
Pozostawia na skórze świeży, soczysty zapach mango
Zawiera substancje o aktywności antycellulitowej i ujędrniającej: kofeinę, figę, glikozaminoglikany, masło illipe, krzem i kwas
alginowy

Ziaja baltic home spa fit krem nawilżająco- dotleniający

Lekka emulsja nawilżająca do twarzy.
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Zawiera algę oceaniczną o szerokim spektrum ochrony przed: wolnymi rodnikami, stresem oksydacyjnym, niebieskim światłem
(HEV light).
Odświeża i tonizuje naskórek.
Aktywnie nawilża i wygładza zmarszczki, poprawia koloryt cery i wyraźnie upiększa skórę.
Zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego

Ziaja baltic home spa fit peeling do ciała gruboziarnisty

Gruboziarnisty peeling glicerynowy do codziennej aplikacji ciała.
Zawiera krzemionkę i celulozę o właściwościach ściernych, nie posiada substancji myjących.
Złuszcza martwy naskórek, natłuszcza, zmiękcza i uelastycznia.
Pozostawia skórę zadbaną i pachnącą przyjemnym zapachem mango.
Zawiera 90% składników pochodzenia naturalnego.

Ziaja baltic home spa fit serum nawilżające do ciała

Skutecznie ujędrnia skórę, zauważalnie wygładza naskórek, poprawia sprężystość, intensywnie nawilża.
Skoncentrowana formuła ujędrniająca do codziennej pielęgnacji ciała, kremożelowa postać produktu, nie pozostawia tłustego
filmu na skórze o przyjemnym zapachu mango.
Zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego.

Stosowanie
Ziaja baltic home spa fit galaretka do kąpieli
Stosować do kąpieli. Część galaretki nabrać dłonią, wymieszać z wodą do wytworzenia piany. Po umyciu spłukać skórę wodą.

Ziaja baltic home spa fit krem nawilżająco- dotleniający
Krem delikatnie wmasować w skórę. Stosować na dzień. Nadaje się pod makijaż. Może być aplikowany ponownie w ciągu dnia.

Ziaja baltic home spa fit peeling do ciała gruboziarnisty
Nanieść peeling na zwilżoną skórę, masować okrężnymi ruchami, spłukać ciepłą wodą. Nie stosować po depilacji oraz na uszkodzoną
skórę. Może być stosowany codziennie.

Ziaja baltic home spa fit serum nawilżające do ciała
Serum delikatnie wmasować w skórę, pozostawić do wchłonięcia. Stosować codziennie na całe ciało lub wybrane jego partie.

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/

