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Francuskie mleczko do ciała –
aksamitna skóra – borówka
brusznica, olej z pestek
moreli, olejek lawendowy,
ekstrakt magnolii - EO LAB
Cena

16,90 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ELA15

Producent

EO LABORATORIE

Opis produktu
Francuskie mleczko do ciała – aksamitna skóra - zawiera ponad 98,7 % składników pochodzenia roślinnego.
Wchodzące w skład mleczka: borówka brusznica, organiczny olej z pestek moreli, peptydy owsiane, ekstrakt
magnolii, ekstrakt z owoców granatu, olejek lawendowy – odmładzają, odżywiają, nawilżają skórę a także
stymulują syntezę kolagenu i elastyny w skórze co zapobiega utracie jędrności i elastyczności. Koją skórę po
długim przebywaniu na słońcu. Przywracają skórze aksamitny wygląd. Produkt nie zawiera parabenów i
silikonów.

Składniki aktywne:
Organiczny olej z pestek moreli i ekstrakt z granatu – odżywiają i nawilżają skórę, stymulują syntezę kolagenu i
elastyny w skórze.
Olejek lawendowy – poprawia krwiobieg w komórkach skóry co wpływa na dotlenienie skóry i poprawia wchłanianie
składników odżywczych. Sprzyja regeneracji i odmłodzeniu skóry.
Peptydy owsiane - zapewniają z kolei skórze cienką barierę ochronną, stymulują syntezę kolagenu, zmniejszają jej
szorstkość. Polecane dla pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej, podrażnionej.
Ekstrakt magnolii – nawilża i zmiękcza skórę, powoduje, że staje się głądka i jedwabista. Przeciwdziała nadmiernej utracie
wilgoci, koi skórę po długotrwałym działaniu promieni słonecznych.

Sposób użycia:
Masującymi ruchami nanosimy niewielką ilość mleczka na skórę, do pełnego wchłonięcia.

Skład INCI:
Aqua, Vaccinium Vitis Leaf Floral Water (napar z liści borówki brusznicy), Organic Armeniaca Vulgaris Oil (organiczny olej
z pestek moreli), Glycerin, Caprylic /Capric Triglycerides, Sativa Oat Peptids (peptydy owsiane), Lavandula Angustifolia Oil
(olejek lawendowy), Armeniaca Vulgaris Extract(ekstrakt z brzoskwini), Magnolia Acuminata Bark Extract (ekstrakt
magnolii), Punica Granatum Extract (ekstrakt z owoców granata), Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Perfume,
Sodium Hydroxide, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol.

Objętość 250 ml
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