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BIOLIQ CLEAN Żel oczyszcz. do myc tw 125ml
 

Cena: 12,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Kosmetyk

PRODUCENT: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

ILOŚĆ:  125 ml

 

Oczyszczający żel do mycia twarzy

Skutecznie oczyszcza skórę twarzy z wszelkich zanieczyszczeń.

Nawilża i pielęgnuje skórę. Nie zawiera mydła.

 

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do codziennego mycia skóry twarzy. Polecany również do skóry wrażliwej. W przypadku dostania się produktu do oczu,
przemyć je obficie woda.

Skutecznie oczyszcza skórę twarzy z wszelkich zanieczyszczeń. Doskonale nawilża. Pielęgnuje skórę pozostawiając ją jedwabistą w
dotyku. Nie zawiera mydła.
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Delikatny żel do mycia twarzy:

skutecznie usuwa z jej powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, a dzięki zawartości olejku babassu (Attalea speciosa) doskonale nawilża
skórę i pozostawia ją jedwabistą w dotyku.

Babassu palm - Palma Babassu

Attalea speciosa to gatunek palmy występujący w deszczowych lasach Amazonii. W wyniku tłoczenia, z jej nasion pozyskiwany jest
ceniony w kosmetyce olej babassu. Swoje właściwości zawdzięcza on wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych:
laurynowemu, mirystynowemu i palmitynowemu. Szybko wnika w głąb skóry, doskonale ją nawilżając i pomagając usunąć
zanieczyszczenia bez pozostawiania tłustej warstwy.

 Masaż miękką, silikonową nakładką:

głęboko oczyszcza skórę, zapewniając efekt delikatnego peelingu i złuszczenia naskórka, dzięki czemu pomaga usuwać wszelkie
niedoskonałości. Cera staje się świeża i rozświetlona, a jej struktura wyrównana. Żel nie zawiera mydła, dzięki czemu jest odpowiedni
również do cery wrażliwej.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Jak używać szczoteczki?

Końcówkę tuby przekręć na pozycję ON, odblokuj opakowanie.

Silikonową nakładkę zwilż wodą i wyciśnij odpowiednią ilość produktu.

Przekręć tubę z powrotem do pozycji OFF, zablokuj opakowanie.

Stosując okrężne ruchy, umyj skórę twarzy szczoteczką. Następnie spłucz dokładnie.

Oczyść szczoteczkę pod bieżącą wodą.

 

SKŁAD: wg INCI

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Olive Oil PEG-8
Esters, Babassu Oil Glycereth-8 esters, Propylene Glycol/Polysorbate 80/Calendula Officinalis Flower Extract/Aloe Barbadensis Leaf
Juice/Mel Extract/Opuntia i Ficus-lndica Extract/Pyrus Communis Fruit Extract/Passiflora I Edulis Fruit Extract, PEG-4 Rapeseedamide,
Alcohol/ Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Stem Extract, Parfum, Benzyl Alcohol/Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone,
Lactic Acid.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

