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beBio Ewa Chodakowska
Dezodorant CHIA KWIAT
WIŚNI
Cena

16,90 zł

Opis produktu
beBio Ewa Chodakowska Naturalny dezodorant roll-on, CHIA I KWIAT JAPOŃSKIEJ WIŚNI, 50 ml

Ekstraktem z nasion chia chroni przed działaniem wolnych rodników.
Kwiat japońskiej wiśni nawilża i poprawia kondycję skóry.
W naturalnym dezodorancie znajdziesz jeszcze sok z liści aloesu, który koi podrażnienia, pielęgnuje skórę oraz pomaga zachować jej naturalną równowagę.
Dezodorant beBIO zawiera substancje zapachowe tylko pochodzenia naturalnego.
Dezodoranty w kulce są bardziej skuteczne i wydajne, niż te w sprayu, są również wygodne zarówno w domu jak i do zabrania na fitness czy w podróż. Czy wiesz, że spray może być
niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia? Przyjemna mgiełka, ale rozpylone substancje mogą podrażniać i uczulać drogi oddechowe.
Pamiętaj: nie stosuj dezodorantu po goleniu, aplikuj na czystą, suchą skórę pod pachami. Nie używaj na uszkodzony i podrażniony naskórek. Wstrząśnij przed każdym użyciem.
W naturalnym dezodorancie nie ma żadnych niebezpiecznych składników dla Twojej skóry:
Żyjemy aktywnie, uprawiamy sport, pocimy się. Potrzebowaliśmy naturalnych, bezpiecznych i skutecznych dezodorantów. Jesteśmy zakręceni na punkcie naturalności i wysokiej jakości,
dlatego w naszych dezodorantach kryje się aż 99,4% składników pochodzenia naturalnego, które skutecznie zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i dodatkowo pielęgnują.
Dezodorant beBIO stworzyliśmy na bazie naturalnego minerału ałunu, który zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Nasz kosmetyk to dezodorant, a nie antyperspirant. Zamiast
hamować proces pocenia, zapobiega wydzielaniu się brzydkiego zapachu. Ałun jest naturalnym środkiem przeciwdrobnoustrojowym, ma działanie antybakteryjne, antyseptyczne i ściągające,
dlatego nie pozwala drobnoustrojom rozwijać się w miejscu aplikacji na skórze. W ten sposób zapobiega powstawaniu przykrego zapachu potu, który pochodzi właśnie od rozkładających się
bakterii. Proces pocenia się jest naturalny, sprawia, że pozbywamy się z organizmu szkodliwych toksyn. Pot jest bezzapachowy, tylko w takich trudno dostępnych miejscach jak pachy, gdzie
nie ma dostępu powietrza, namnażają się bakterie – powodujące nieprzyjemny zapach.
Czy wiesz, że dezodoranty w spray’u niszczą warstwę ozonową planety? Dbamy o Nasze miejsce na ziemi, dlatego dezodoranty beBIO są w wygodnej kulce, idealne do stosowania w domu, a
także do zabrania na fitness i podróż.

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
Składnik: Funkcja
Aqua: jest rozpuszczalnikiem i nośnikiem substancji aktywnych
Triethyl Citrate: ogranicza nieprzyjemny zapach
Cetearyl Alcohol: nawilża, zapobiega rozwarstwianiu, stabilizuje
Glyceryl Stearate Citrate: nawilża, zapobiega rozwarstwianiu
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Glycerin: nawilża
Potassium Alum: działa antybakteryjnie, antyseptycznie, ściągająco
Myristyl Myristate: nawilża
Isopropyl Myristate: nawilża, wygładza
Aloe Barbadensis Leaf Juice: kondycjonuje skórę
Parfum: zapach
Caprylyl Glycol: nawilża, kondycjonuje skórę
Xanthan Gum: zagęszcza
Benzoic Acid: bezpieczny konserwant
Sodium Hydroxide: regulator pH
Salvia Hispanica Seed Extract: kondycjonuje skórę
Prunus Serrulata Flower Extract: kondycjonuje skórę
Potassium Sorbate: bezpieczny konserwant
Sodium Benzoate: bezpieczny konserwant
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