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Link do produktu: https://www.spadomowe.pl/bebio-chodakowska-zel-pod-prysznic-granat-200ml-p-1451.html

beBio Chodakowska Żel pod
prysznic GRANAT 200ml
Cena

15,90 zł

Opis produktu
beBio Ewa Chodakowska Naturalny żel pod prysznic, GRANAT I JAGODY GOJI, 200ml

Naturalny żel pod prysznic beBIO z ekstraktem z owoców goji i granatu zawiera aż 99,4% składników pochodzenia naturalnego. Stworzyliśmy go z łagodnych substancji myjących,
pozyskiwanych m.in. z oleju kokosowego i nasion rzepaku. Następnie wzbogaciliśmy minerałami z soli morskiej, które wspierają funkcjonowanie skóry dzięki obecności kompleksu
mikorelementów i soli mineralnych sodu (Na), magnezu (Mg) i wapnia (Ca). Kosmetyk ma delikatne pH, łagodnie myje, pielęgnuje i nawilża. Żel pod prysznic zawiera naturalne ekstrakty
z owoców goji, granatu, a także naturalny sok z liści aloesu.

Ekstrakt z owoców goji wspomaga właściwości ochronne skóry, detoksykuje ją, wzmacnia i witalizuje.
Ekstrakt z granatu łagodzi podrażnienia i tonizuje skórę.
Sok z liści aloesu doskonale nawilża, łagodzi podrażnienia, pielęgnuje skórę i pomaga zachować jej naturalną równowagę.
Żel zawiera substancje zapachowe tylko pochodzenia naturalnego. Poczujesz apetyczną, słodką i owocową nutę zapachu.
W żelu nie ma żadnych niebezpiecznych składników dla Twojej skóry.

Przechowywanie:
Pamiętaj, żeby swój produkt przechowywać w odpowiedniej temperaturze. Naturalne produkty nie tolerują bardzo wysokich oraz bardzo niskich temperatur, które mogą spowodować psucie się
produktu lub jego rozwarstwienie. Optymalna temperatura dla tej kategorii produktów to 5 – 25 stopni Celsjusza.

Skład
Aqua: jest rozpuszczalnikiem i nośnikiem substancji aktywnych
Sodium Coco-Sulfate: delikatnie myje
Glycerin: nawilża
Coco-Glucoside: łagodnie myje
Sea Salt: oczyszcza z toksyn, poprawia wygląd skóry
Lauryl Glucoside: oczyszcza
Aloe Barbadensis Leaf Juice: kondycjonuje skórę
Sodium Benzoate: bezpieczny konserwant
Glyceryl Oleate: zmiękcza, łagodzi skórę
Parfum: zapach
Citric Acid: regulator pH oraz delikatny konserwant
Maltodextrin: kondycjonuje skórę
Lycium Barbarum Fruit Extract: kondycjonuje skórę
Punica Granatum Pericap Extract: kondycjonuje skórę
Potassium Sorbate: bezpieczny konserwant
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Sorbic Acid: bezpieczny konserwant
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