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Balsam na suchą skórę pachnące masło shea
Greckie
Cena

35,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Masło do ciała o urzekającym zapachu GRECKI - winogronowo poziomkowy zawiera odżywcze substancje pochodzące z
czterech najistotniejszych naturalnych składników.
Składniki użyte do stworzenia pięknie pachnącego balsamu to:
- organiczne masło shea - 83 procent działa ujędrniająco, nawilżająco, zmiękczająco, ma w sobie naturalne filtry chroniące
przed słońcem
- wosk pszczeli - ziała leczniczo. Zawarte w wosku flawonoidy działają także przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i
przeciwgrzybiczo. W wosku odnaleźć można także skwalen, który występuje również w skórze ludzkiej i chroni przed
drobnoustrojami. Wosk pszczeli to także źródło witaminy A, która m.in. pobudza i reguluje podziały komórkowe. Dodatkowo
zawiera w sobie kwas palmitynowy, melisowy, masłowy, walerianowy i octowy
- olej winogronowy
- olej z awokado, olej 7 witamin o znakomitych właściwościach pielęgnujących.
Stosując masło do codziennej pielęgnacji skóry, doskonale ją nawilżymy i dostarczymy cennych witamin pobudzających
komórki do przeciwdziałania procesom starzenia. Dzięki aksamitnej konsystencji produkt ten doskonale rozprowadza się na
skórze i szybko w nią wnika, zapewniając kompleksową ochronę skóry przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi
(wiatrem, zimnem i słońcem).
Niewielką ilość masła nałóż na dłonie i delikatnie rozprowadź na skórze. Pozostaw do wchłonięcia. Zalecamy używanie masła
do codziennej pielęgnacji ciała po każdej kąpieli, gdy skóra potrzebuje nawilżenia. masło idealnie zmiękcza skórę więc
sprawdza się jako krem do stóp.
Jego trwały zapach długo utrzymuje się na skórze. Zachęcamy do korzystania z pełni jego bogactwa po każdej kąpieli i
podczas masażu.
Balsamy sprzedajemy w pudełkach dekorowanych przez nas z pasją i miłością. Pakujemy po 100g. pudełka wysyłamy losowo,
wszystkie są piękne.
Skład: Butyrospermum Parkii Butter, Cera Alba, Vitis Vinifera Seed Oil, Parfum, Glycerin, Persea Gratissima Oil, Hexyl
Cinnamal, Limonene, Hydroxycitronellal, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Isoeugenol.
Pojemność: 100g
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