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Nawilżający scrub do ciała Gładkość i jędrność skóry olej arganowy, skwalan,
zmielone skorupki orzechów
włoskich, witamina E - EO
LAB SPA
Cena

29,90 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ELA114

Producent

EO LABORATORIE

Opis produktu
Nawilżający scrub do ciała – Gładkość i jędrność skóry. Zawiera ponad 99,2 % składników pochodzenia roślinnego. Zawarte w składzie – olej arganowy, skwalan, organiczny ekstrakt gorzkiej
pomarańczy, organiczny ekstrakt chińskiej pomarańczy, zmielone skorupki orzechów włoskich, witamina E – głęboko nawilżają skórę, działają odmładzająco i tonizująco, zapobiegają starzeniu
się skóry, delikatnie złuszczają skórę, sprzyjają regeneracji. Scrub nie zawiera SLS, SLES, parabenów i silikonów.

Składniki aktywne:
Olej arganowy – wyjątkowo bogaty w witaminy A i E oraz kwasy tłuszczowe (Omega 6 i Omega 9), znakomicie wygładza i nawilża skórę, neutralizuje wolne rodniki, wspomaga odnowę
komórek, doskonale ujędrnia skórę ciała.
Skwalan - to substancja aktywna w postaci bezbarwnego, bezzapachowego i transparentnego olejku, będącego naturalnym składnikiem ludzkiego sebum. Zapewnia miękkość, elastyczność,
chroni przed parowaniem wody z wnętrza skóry, chroni przed inwazją bakterii i grzybów, przed działaniem promieniowania UV. Działa nawilżająco, wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry,
lekko natłuszcza. Polecany dla cer dojrzałych, które utraciły naturalną zawartość skwalanu.
Organiczny ekstrakt gorzkiej pomarańczy – działa odmładzająco i tonizująco, zapobiega starzeniu się skóry
Zmielone skorupki orzechów włoskich – delikatnie złuszczają skórę, sprzyjają regeneracji
Witamina E - neutralizuje wolne rodniki – chroni ona przed utlenieniem i zniszczeniem włókien kolagenowych. Aktywizuje i działa odżywczo na skórę, poprawia jej ukrwienie i zwiększa
elastyczność tkanki łącznej. Wygładza, ujędrnia, natłuszcza i nawilża skórę, przeciwdziałając w ten sposób procesom starzenia. Ma też właściwości przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

Sposób użycia:
Nanosimy scrub na ciało, wykonujemy delikatny masaż, zmywamy wodą.
Skład INCI:
Glycerin, Sucrose (cukier),Argana Oil (olej arganowy),Phytosqualane (skwalan), Organic Citrus Aurantium Extract (organiczny ekstrakt gorzkiej pomarańczy), Organic Citrus Sinensis Extract
(organiczny ekstrakt chińskiej pomarańczy), Juglans Regia Shell (zmielone skorupki orzechów włoskich), Sodium Acrylates Copolymer and Lecitin, Tocopherol and Helianthus Annuus Seed Oil
(witamina E w oleju słonecznikowym), Perfume.

Objętość 250 ml
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