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Link do produktu: https://sklep.bioforma.com.pl/dezodorant-100-naturalny-alun-glinowo-potasowy-ekstrakt-cytryny-olej-zlimonki-ekstrakt-pom-p-81.html

Dezodorant - 100% naturalny
- ałun glinowo - potasowy,
ekstrakt cytryny, olej z
limonki, ekstrakt pomarańczy
- EO LAB
Cena

18,90 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ELA147

Producent

EO LABORATORIE

Opis produktu
Dezodorant ECOLAB to w 100% naturalny produkt, oparty na ałunie glinowo – potasowym z dodatkiem ekstraktu cytryny, oleju z limonki, ekstraktu pomarańczy, olejku mięty pieprzowej i oleju
z trawy cytrynowej. Ałun glinowo - potasowy – to naturalny minerał. Ma działanie antyseptyczne i przeciwzapalne. Właściwości dezynfekujące ałunu pomagają wyeliminować przyczynę
zapachów, nie zapycha ujść potowych, usuwa bakterie odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach, jest bezpieczny dla zdrowia. Dezodorant Eo lab to naturalny, hipoalergiczny produkt do
pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry, w tym podrażnionej i po depilacji. Nie zawiera chlorohydratu glinu, sztucznych zapachów, parabenów.
Składniki aktywne:
Ałun glinowo – potasowy - występuje naturalnie jako minerał, ma właściwości antyseptyczne, stosowany jako środek ograniczający przykry zapach potu. Jego ściągające właściwości są też
używane przy goleniu do zmniejszania krwawienia drobnych zacięć i otarć. Ałun nie hamuje potliwości, nie jest typowym drogeryjnym antyperspirantem, niweluje przykry zapach potu, a nie
jego wydzielanie! Czyli używając ałunu nie zmniejszymy ilości wydzielanego potu, ale zakamuflujemy jedynie jego zapach. Pamiętajmy też, że wraz z potem organizm wydala toksyny.
Ekstrakt cytryny - skutecznie neutralizuje pocenie i nieprzyjemne zapachy.
Olej z limonki – ma właściwości ściągające oraz antyseptyczne.
Ekstrakt pomarańczy – skutecznie neutralizuje pocenie i nieprzyjemne zapachy.
Olejek miętowy - oczyszcza pory, działa odkażająco, odświeżająco oraz antyseptycznie.
Olej z trawy cytrynowej – ma właściwości pobudzające i odświeżające. Działa antyseptycznie.

Sposób użycia:
Nanosimy na czystą, suchą skórę.
Skład INCI:
Aqua, Potassium Alum(ałun), Glycerin, Citrus Limonium Extract (ekstrakt cytryny), Citrus Aurantifolia Oil (olej z limonki), Citrus Aurantium Extract (ekstrakt pomarańczy), Xanthan Gum,
Cymbopogon Citratus Oil (olej z trawy cytrynowej), Mentнa Piperita Oil (olejek miętowy)
Objętość 50 ml
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