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Krem-masło do ciała –
Intensywna pielęgnacja ekstrakt kakao, masło shea,
olej kokosowy, masło
kakaowe - Le Cafe de Beaute
Cena

25,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

KK69

Kod producenta

312601

Kod EAN

4627090990996

Producent

LA CAFE DE BEAUTY

Opis produktu
Krem-masło do ciała to specjalna formuła oparta na naturalnych składnikach, głęboko odżywia i regeneruje bardzo suchą, łuszczącą się i odwodnioną skórę. Napełnia ją witaminami i
niezbędnymi mikroelementami. Krem posiada delikatną teksturę, szybko się wchłania, przenika w głębokie warstwy epidermy, natychmiast nawilża skórę, nadając jej wyjątkową delikatność i
gładkość.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Masło kakaowe – wykazuje działanie natłuszczające, nawilżające oraz ochraniające, zawarte w nim witaminy i minerały odżywiają i regenerują skórę, likwiduje stany zapalne skóry, przyspiesza
procesy gojenia się uszkodzeń i oparzeń, ma właściwości odmładzające i chroni skórę przed powstawaniem zmarszczek.
Ekstrakt kakao – silny antyoksydant, posiada działanie odmładzające, nadaje kosmetykom wspaniały aromat czekolady.
Masło shea – działa ochronnie i nawilżająco na skórę, przywraca skórze elastyczność i sprężystość, łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie, wspomaga ochronę przed promieniami UV,
podwyższa SPF filtrów UV.
Olej kokosowy - nawilża i zmiękcza skórę zapobiegając jej przesuszeniu oraz łuszczeniu się. Ma działanie przeciwzmarszczkowe. Sprzyja zdrowemu i promiennemu wyglądowi skóry. Pomaga
łagodzić objawy związane ze zmianami łuszczycowymi, zapaleniem skóry i egzemą. Olej kokosowy ma działanie chłodzące i uspokajające. Naturalna alternatywa dla chemicznych oliwek dla
dzieci, pielęgnuję delikatną skórę dzieci i niemowląt.
SPOSÓB UŻYCIA:
Masującymi ruchami nanosimy niewielką ilość kremu – masła na skórę do pełnego wchłonięcia.

SKŁAD/INCI:
Aqua, Theobroma Cacao (Cacao) Seed Extract (ekstrakt kakao), Theobroma Cacao (Cacao) Seed Butter (masło kakaowe), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (masło shea), Cocos Nucifera
(Cocos) Oil (olej kokosowy) Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Glycerin, Sodium Polyacrylate, D-panthenol (prowitamina B5), Perfume, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Sorbic Acid.
POJEMNOŚĆ: 200 ml
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