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Olej pod prysznic – napięcie
skóry – olej ze pestek
brzoskwini, olej ze słodkich
migdałów, orchidea, ylang
ylang - EO LAB
Cena

14,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ELA68

Producent

EO LABORATORIE

Opis produktu
Olej pod prysznic – napięcie skóry - zawiera ponad 95 % składników pochodzenia roślinnego. Wysoka zawartość naturalnych olei (ponad 10%) zapewnia odpowiednie nawilżenie i
natłuszczenie skóry ciała, dzięki czemu nie trzeba po kąpieli używać mleczka lub balsamu. Wchodzące w jego skład - organiczny olej ze pestek brzoskwini, organiczny olej ze słodkich
migdałów, ekstrakt z owoców noni, olej z kwiatów orchidei, ylang ylang – aktywnie nawilżają, napinają, odmładzają i ujędrniają skórę ciała. Olej ma delikatną teksturę i trwały, przyjemny
zapach. Produkt nie zawiera SLS i parabenów.

Składniki aktywne:
Organiczny olej z pestek brzoskwini - zwiększa odporność skóry na działanie środowiska zewnętrznego, działa łagodząco, regenerująco i wygładzająco. Dostarcza witamin rozpuszczalnych w
tłuszczach, regeneruje skórę. Nadaje się do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej, dojrzałej i wrażliwej. Szybko się wchłania, bez uczucia tłustości.
Organiczny olej ze słodkich migdałów – jest bogaty w kwasy tłuszczowe, proteiny, sole mineralne, witaminy z grupy B, a także A, D i E. Przeciwdziała pojawieniu się rozstępów, dlatego jest
szczególnie zalecany kobietom w ciąży, w trakcie i po kuracjach odchudzających. Znakomicie pielęgnuje skórę wrażliwą, suchą i bardzo suchą, przeciwdziała starzeniu się skóry.
Olej z kwiatów orchidei – odżywia, napina skórę, nawilża.
Ekstrakt z owoców noni – jest bogatym źródłem antyoksydantów, witaminy A, B i C, przywracających skórze młodzieńczy wygląd. Wygładza zmarszczki i zapobiega ich pogłębianiu. Koi
podrażnioną, suchą skórę, nawilża i zmiękcza, poprawia barierę lipidową, chroniąc ją przed utratą wody.

Sposób użycia:
Masującymi ruchami nanosimy niewielką ilość oleju bezpośrednio na skórę lub na gąbkę, spieniamy, zmywamy wodą.

Skład INCI:
Avena Sativa Water (odwar z otrąb owsianych), Organic Prunus Persica Oil (organiczny olej ze pestek brzoskwini), Organic Prunus Amygdalus Oil (organiczny olej ze słodkich migdałów),
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Coco-Sulfate, Morinda Citrifolia Liquamen Extract (ekstrakt z owoców noni), Glycerin, Orchis Maculata Flower Oil (olej z kwiatów orchidei), Cananga (ylang
ylang), Xanthan Gum, Perfume, Sodium Benzoate,Potassium Sorbate, Sorbic Acid
Objętość: 250 ml
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