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Mydło w płynie do rąk
odżywczo-odmładzające oliwa z oliwek, ekstrakt z
mangostanu– EO LAB
Cena

15,90 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ELA129

Producent

EO LABORATORIE

Opis produktu
Mydło w płynie do rąk odżywczo-odmładzające zawiera ponad 95 % składników pochodzenia roślinnego. Wchodzące w skład: odwar z szałwii, organiczna oliwa z oliwek, ekstrakt mangostanu,
masło kakaowe, olej arganowy- odżywiają,nawiląją, zmiękczają, przeciwdziałają starzeniu się skóry, przywracają skórze sprężystość i elastyczność. Produkt nie zawiera SLS, silikonów i
parabenów
Składniki aktywne:
Organiczna oliwa z oliwek – odżywia, zmiękcza, nawilża skórę na długi czas, nie zapycha porów skóry, przeciwdziała przesuszeniu skóry.
Ekstrakt mangostanu – działa silnie antybakteryjnie, znakomicie radzi z wolnymi rodnikami, powodującymi przedwczesne starzenie i osłabienie napięcia skóry.
Organiczne masło kakao – naturalne masło kakao stosowane w produkcji kosmetyków ma najwyższy poziom oczyszczenia. Nie zawiera żadnych chemicznych i szkodliwych domieszek. Mocno
nawilża i regeneruje, uzupełnia w skórze niedobory witamin, nadaje skórze blask, wygładza, działa przeciwzmarszczkowo, nie alergizuje, posiada naturalny filtr słoneczny.
Olej arganowy – naturalne działanie nawilżające oleju arganowego poprawia elastyczność skóry i jej sprężystość, dzięki czemu wyrównuje blizny, zmniejsza rozstępy i wypełnia zmarszczki.
Żaden inny olejek tak doskonale nie eliminuje szorstkiej, stwardniałej skóry na łokciach, kolanach i piętach.
Sposób użycia:
Masującymi ruchami nanosimy niewielką ilość mydła na skórę rąk, zmywamy wodą.

Skład INCI:
Aqua, Salvia Officinalis Floral Water (odwar z szałwii), Cocamidopropyl Betaine, Garcinia Mangostana Extract (mangostan), Sodium Laureth-5 Carboxylate, Lauryl Glucoside Coco Glucoside,
Glycereth-2 Cocoate, Organic Olea Europaea Oil (organiczna oliwa z oliwek), Organic Theobroma Cacao Seed Butter (organiczne masło kakaowe), Argania Spinosa Oil (olej arganowy), Prunus
Armeniaca Oil (olej z pestek moreli), Perfume, Lactic Acid, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, CI 73000, CI75810
Objętość 300 ml
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