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FITOMED żel d/mycia twarzy c.sucha - 500ml
 

Cena: 31,67 zł

Opis słownikowy

MARKA FITOMED

OPAKOWANIE 500ml

POSTAĆ ŻEL

PRODUCENT FITOMED

REJESTRACJA KOSMETYK

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Żel ziołowy do cery suchej i wrażliwej posiada łagodne właściwości myjące, oczyszczające i nawilżające. Dzięki bezpiecznym i łagodnym
składnikom polubią go kobiety z cerą wrażliwą. Zawarty w żelu wyciąg z korzenia mydlnicy lekarskiej posiada naturalne saponiny, które
powodują, że kosmetyk lepiej się pieni, a jednocześnie nie podrażnia skóry. Ekstrakt z owsa wykazuje działanie łagodzące, osłaniające i
poprawiające elastyczność skóry. Ceniony w kosmetyce wyciąg z prawoślazu regeneruje, zmiękcza i nawilża. Żel do twarzy Fitomed
wspaniale sprawdzi się u osób, które z największą troską podchodzą do pielęgnacji swojej skóry.

Polecamy do: cery suchej i wrażliwej.

Zastosowanie
oczyszcza, osłania, nawilża, posiada łagodne właściwości myjące.

Sposób użycia
niewielką ilość żelu rozprowadź na zwilżoną skórę twarzy, po umyciu spłucz ciepłą wodą.

Skład
wyciąg z korzenia mydlnicy lekarskiej - działa zmiękczająco i oczyszczająco na skórę twarzy przywracając jej zdrowy wygląd, łagodzi
podrażnienia i zaczerwienienia, a także reguluje ilość wydzielanego sebum.

wyciąg z korzenia prawoślazu - chroni skórę przed szkodliwym działaniem środowiska, regeneruje i łagodzi podrażnienia. Obecność
śluzów w korzeniu prawoślazu, sprawia, że jest on wykorzystywany w produktach o właściwościach zmiękczających, przeciwzapalnych,
emoliencyjnych i poprawiających nawilżenie skóry. Jest bogaty w witaminy A, C, D, E i z grupy B.

wyciąg z owsa - wykazuje działanie łagodzące, antyoksydacyjne i regeneracyjne. Odżywia naskórek, łagodzi i przyspiesza gojenie się
podrażnień, ujędrnia i zwiększa elastyczność skóry.

Kosmetyk wegański. Zawartość składników naturalnych i aktywnych wynosi 93%. Produkt ziołowy, dopuszcza się wytrącenie osadu i
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wahanie koloru. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed słońcem.

Pojemność: 500 g.
Aqua, Coco-Betaine, Sodium Cocoyl Isethionate, Glycerin, Lauryl Glucoside, Saponaria Officinalis Root Extract, Althea Officinalis Root
Extract, Avena Sativa Extract, Polyglyceryl-4 Caprate, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Sodium Chloride.
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