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Syberyjskie mydło ziołowe kwiatowe - Zioła Agafii
Cena

25,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

M4E

Producent

ZIOŁA AGAFII

Opis produktu
Syberyjskie, naturalne mydło o wyjątkowych właściwościach pielęgnacyjnych dla ciała i włosów. Zawarte w składzie wyciągi i oleje z roślin syberyjskich nadają mydłu niepowtarzalny zapach.
Mydło nie zawiera sztucznych barwników i składników zapachowych. Ma kremową konsystencję, jest bardzo wydajne. Nadaje się do mycia całego ciała i włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Olej rokitnikowy (Hippophae rhamnoides) - ma działanie gojące, odżywcze, odmładzające.
Olej dzikiej róży (Rosa canina) - odbudowuje komórki, odżywia, napina skórę, powodując, że jest bardziej sprężysta.
Olej z orzechów laskowych (Corylus Avellana) – głęboko oczyszcza pory, zapobiega pojawieniu się wyprysków i trądziku, włosom dodaje blasku i odżywia skórę głowy.
Olej sojowy (Glycine Soya Oil) - dzięki wysokiej zawartości witaminy E działa regenerująco na komórki skóry i włosów.
Olej łopianowy (Arcticum Lappa) - odżywia i wzmacnia cebulki włosowe, przeciwdziała wypadaniu włosów, obniża ryzyko pojawienia się łupieżu.
Miodunka plamista (Pulmonaria officinalis) – wzmacnia cebulki włosowe.
Lebiodka pospolita (Origanum vulgare) - –posiada delikatny, przyjemny zapach, działa przeciwbakteryjnie, zawiera lotny olejek, przyjazny dla każdego typu skóry.
Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – zawiera lotne olejki, kwas askorbinowy, garbniki i wiele witamin, niezastąpiony w pielęgnacji skóry i włosów.
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – oczyszcza i dezynfekuje skórę, uelastycznia włosy i kompensuje utratę wilgoci.
Rumianek pospolity (Chamomilla recutita) – oczyszcza, zmiękcza i relaksuje skórę.
Szałwia lekarska (Salvia officinalis) – działa tonizująco, ściągająco, przeciwdziała wypadaniu włosów..
Chaber łąkowy (Centaurea jacea) – działa tonizująco, regenerująco, usuwa zaczerwieniania, spowalnia starzenie, odświeża.
Zawilec wielkokwiatowy (Anemonoides Altaica) – działanie przeciwzapalne i antyseptyczne, zawiera witaminę C, odżywia skórę i włosy.
Ślaz dziki (Malva sylvestris) – ma działanie regenerujące, przeciwzapalne,
wspomaga funkcję ochronną komórek skóry.
Nostrzyk żółty (Melilotus officinalis) – zawiera witaminy C, P i E, które są niezbędne dla odbudowy i odmłodzenia komórek skóry.
Aralia wysoka (Aralia Elata) – działanie tonizujące i przeciwzapalne.
Wieczornik syberyjski (Hesperis Sibirica) – zawiera dużą ilość odżywczych składników, które pielęgnują skórę i wzmacniają cebulki włosów.
Jarząb syberyjski (Sorbus Sibirica) – wygładza i pielęgnuje skórę, przyczynia się do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności włosów.
Mydlnica lekarska (Saponaria Officinalis) - zawiera naturalne saponiny, środki pieniące, które miękko i delikatnie oczyszczają skórę i włosy.
Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) - delikatny środek pieniący, oczyszczający skórę.
Lnicznik siewny (Camelina Sativa) – odżywia i nawilża skórę skłonną do wysuszania.
Wosk pszczeli (Cera Alba) - wzmacnia włosy i dodaje im blasku; skórę chroni od niekorzystnych czynników zewnętrznych.
Miód gryczany i propolis (Mel, Propolis) – odżywia włosy, dodaje im sił, zdrowsze włosy.
PRZEZNACZENIE:
Mydło przeznaczone do delikatnej pielęgnacji ciała i włosów. Polecane osobom ceniącym naturalne produkty kosmetyczne. Znakomite w pielęgnacji każdego typu skóry.

SKŁAD/INCI:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Hydrogenated Starch Hydrolysate (skrobia), Cocamide DEA, Glycol Distearate, Dimethiconol , Polyquaternium-44, TEA-dodecylbenzenesulfonate, Geranium
Sibiricum Extract*(bodziszek syberyjski), Pulmonaria Officinalis Extract* (miodunka plamista), Origanum Vulgare Leaf Extract* (lebiodka pospolita (oregano), Angelica Archangelica Root
Water* (dzięgiel litwor), Hypericum Perforatum Extract *(dziurawiec), Tilia Cordata Flower Water*(kwiat lipy), Chamomilla Recutita Flower Water* (rumianek), Salvia Officinalis Leaf Extract*,
(szałwia) Cortusa Sibirica Extract*(zarzyczka syberyjska), Centaurea Cyanus Flower Water* (chaber), Magnolia Liliflora Flower Extract*(magnolia), Anemonoides Altaica Extract* (zawilec
ałtajski), Hesperis Sibirica Extract* (wieczornik syberyjski), Aralia Elata Root Extract (aralia wysoka), Melilotus Officinalis Water*(nostrzyk żółty), Malva Sylvestris Extract*(ślaz dziki), Sorbus
Sibirica Extract*(jarząb syberyjski), Helianthus Annuus Seed Oil (olej słonecznikowy), Sophora Japonica Flower Extract (perełkowiec japoński), Pinus Sibirica Seed Oil (olej z nasion sosny
syberyjskiej), Hippophae Rhamnoides Fruit Oil (olej rokitnikowy), Rosa Canina Fruit Oil* (olej z dzikiej róży), Crambe Abyssinica Seed Oil (olej z modraka abisyńkiego), Сorylus Avellana Seed
Oil (olej z orzecha laskowego), Glycine Soja Oil* (olej sojowy), Linum Usitatissimum Seed Oil (olej lniany), Arctium Lappa Root Extract (olej łopianowy), Camelina Sativa Seed Oil*(lnicznik
siewny), Сera Alba (wosk pszczeli), Trifolium Pratense Flower Extract (koniczyna), Camellia Sinensis Leaf Extract* (herbata chińska), Anastatica Hierochuntica Extract (anastazika rezurekcyjna),
Mel* (miód), Propolis Еxtract*(propolis), Lavandula Angustifolia Oil (olejek lawendowy), Gypsophila Paniculata Root Extract (gipsówka wiechowata), Saponaria Officinalis Root Extract*
(mydlnica lekarska), Glycyrrhiza Glabra Root Extract*(lukrecja), Festuca Altaica Extract*(kostrzewa ałtajska), Crepis Sibirica Extract *(pępawa syberyjska), Citric Acid, Parfum,
Methylisothiazolinone, CI 15985, CI 19140.
(*)- składniki organiczne
Objętość - 500 ml
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