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Ziaja naturalnie pielęgnujemy nawilżający balsam do ciała
przeciw suchości skóry 200 ml
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Opracowaliśmy wyjątkowy balsam do ciała złożony ze składników pochodzących z natury. Jego roślinna receptura oparta jest na
oliwkowej aktywności fitosteroli, tokoferoli i lipidów oraz roślinnych sterolach z oleju canola i masła shea. To wyselekcjonowany z natury
absolut pielęgnacji.

Szczegółowo zadbaliśmy o najwyższą jakość produktu i odpowiedzialne wytwarzanie zaangażowane w ekologiczną działalność.
Produkt jest skuteczny, bezpieczny dla skóry i przyjazny dla środowiska.

Balsam posiada krótki skład oraz wyjątkowo łagodne, biodegradowalne składniki pochodzące z odnawialnych źródeł. Pachnie starannie
skomponowanym zapachem o nazwie zielony sekret, złożonym z olejków wytwarzanych wyłącznie z roślin, którym nie grozi ryzyko
wyginięcia.

Szanując środowisko naturalne wybraliśmy opakowanie nadające się do ponownego przetworzenia.

Działanie
Zapewnia skuteczne nawilżenie. Odczuwalnie wygładza przesuszoną skórę. Pozostawia skórę miękką w dotyku. Łagodzi podrażnienia
po depilacji i po opalaniu. Idealny na suchą skórę łokci i kolan. Pielęgnuje każdy rodzaj skóry, również wrażliwą i łuszczącą się.

pH naturalne
Preparat testowany dermatologicznie

Cechy

bioaktywność wyciśnięta z oliwki
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przeciw suchości skóry
fitosterole, bioaktywny olej canola, botaniczne masło shea, roślinna gliceryna
99 % składników pochodzenia naturalnego

Składniki
Aqua (Water), Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Cetyl
Alcohol, Canola Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Xanthan Gum, Hydroxyacetophenone, Sodium Benzoate, Carbomer, Parfum
(Fragrance), Citral, Limonene, Sodium Hydroxide

Stosowanie
Sposób użycia
Balsam nanieś na oczyszczoną i osuszoną skórę, delikatnie masuj, pozostaw do wchłonięcia. Nadmiar wmasuj w skórę dłoni. Naturalnie
dbaj o skórę rano i wieczorem, potrzebuje ona podwójnego nawilżenia

Producent
ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

Zawartość opakowania
200

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