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Link do produktu: https://sklep.bioforma.com.pl/odzywcze-maslo-do-ciala-makadamia-eo-lab-p-46.html

Odżywcze masło do ciała delikatność i blask skóry olej makadamia, ekstrakt
jagód goji, masło kakaowe,
ekstrakt passiflory - EO LAB
SPA
Cena

22,90 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ELA113

Producent

EO LABORATORIE

Opis produktu
Odżywcze masło do ciała – delikatność i blask skóry. Zawiera ponad 99,2 % składników pochodzenia roślinnego. Zawarte w składzie – napar z oczaru wirginijskiego, olej makadamii, ekstrakt
jagód goji, organiczne masło kakaowe, organiczny ekstrakt passiflory, ekstrakt limonki – odżywiają, nawilżają i zmiękczają skórę, zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry. Produkt nie
zawiera parabenów i silikonów.

Składniki aktywne:
Napar z oczaru wirginijskiego - uszczelnia naczynia krwionośne i zmniejsza kruchość kapilar, reguluje krążenie podskórne, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwkrwotocznie.
Przyśpiesza proces regeneracji skóry skutecznie ją odmładzając.
Olej makadamia - hamuje proces starzenia się skóry, chroniąc ją przed wpływem wolnych rodników. Posiada doskonałe właściwości zmiękczające i wygładzające. Wykazuje silne właściwości
antycellulitowe.
Ekstrakt jagód goji – zawiera antyoksydanty, wit. B1, B2, B6, C, aminokwasy oraz minerały, które dzięki swym właściwościom pomagają skórze zachować młodość i jędrność, zwiększają
produkcję włókien kolagenowych.
Organiczne masło kakaowe – mocno nawilżające i regenerujące, przyspieszające opalanie, uzupełniające w skórze niedobory witamin, nadające skórze piękny blask, wygładzające,
przeciwzmarszczkowe, nie alergizuje, posiada naturalny filtr słoneczny.
Organiczny ekstrakt passiflory – odżywia i nawilża, zmiękcza i koi wrażliwą skórę, utrzymuje w skórze wilgoć.
Sposób użycia:
Masującymi ruchami nanosimy niewielką ilość masła na skórę , pozostawiamy do pełnego wchłonięcia.

Skład INCI:
Aqua, Hamamelis Virginiana Glycolic Floral Water (napar z oczaru wirginijskiego), Macadamia Ternifolia Oil (olej makadamii), Lycium Barbarum Extract (ekstrakt jagód goji), Organic
Theobroma Cacao Seed Butter (organiczne masło kakaowe), Caprylic/Capric Triglycerides, Organic Passiflora Extract (organiczny ekstrakt passiflory), Glycerine, Glyceryl Monostearate, Citrus
Hystrix Leaf Extract (ekstrakt limonki (papeda)), Xanthan Gum, Perfume, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol.
Objętość: 200 ml
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