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Link do produktu: https://www.spadomowe.pl/felicea-naturalny-olejek-regeneracyjny-30ml-p-1460.html

FELICEA Naturalny olejek
regeneracyjny 30ml
Cena

17,00 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Naturalny olejek regeneracyjny przeznaczony do codziennej pielęgnacji spękanej i przesuszonej skóry, idealny do stosowania przy częstym myciu i dezynfekcji rąk.
Stworzony specjalnie z myślą o Medykach, aby wspierać ich w ciężkiej pracy w walce COVID-19.
Pojemność 30 ml.
100 % probantów potwierdza:
Olejek jest idealny do spękanej i suchej skóry dłoni po częstej dezynfekcji.
Produkt wegański
Przeznaczony do każdego rodzaju skóry.
Proekologiczne opakowanie szklane z wykorzystaniem tylko minimalnych ilości plastiku zaprojektowano zgodnie z filozofią #lesswaste.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieś kilka kropli olejku na suchą skórę, rozcieraj do momentu wchłonięcia. Idealny po każdy umyciu i dezynfekcji rąk.
WŁAŚCIWOŚCI:
Naturalny olejek regeneracyjny wykazuje wyraźne działanie pielęgnacyjne, nawilżające oraz regenerujące suchą i spękaną skórę. Po zastosowaniu olejku skóra staje się miękka i gładka a jej
kondycja wyraźnie się poprawia. Produkt może być stosowany do całego ciała, jednak szczególnie dobrze wpływa na skórę zniszczoną ciągłym myciem i dezynfekcją. Olejek regeneracyjny to
produkt bardzo wydajny i łatwy w aplikacji o przyjemnym zapachu i odpowiedniej konsystencji. Polecany do każdego rodzaju skóry.
WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW:
Olej z nasion winogron - bogaty w NNKT regeneruje i zmiękcza wysuszony naskórek. Olej ze słodkich migdałów - naturalny emolient, nawilża i wygładza skórę. Olejek rycynowy - koi i
regeneruje podrażnioną skórę. Płynne masło shea - koi, nawilża i regeneruje. Olej z nasion bawełny - intensywnie regeneruje, poprawia kondycję naskórka, odżywia i nawilża. Olej z pestek
słonecznika - bogaty w NNTK, wzmacnia, zmiękcza i wygładza naskórek. Olejek z bergamotki - wykazuje działanie antybakteryjne, jego zapach działa relaksacyjnie.

Skład
VITIS VINIFERA SEED OIL - olej z nasion winogron
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL - olej ze słodkich migdałów
OLUS OIL - naturalny olej roślinny (nie zawiera oleju palmowego)
RICINUS COMMUNIS SEED OIL - olej rycynowy
SHEA BUTTER ETHYL ESTERS - estry masła shea ("masło shea light" zweryfikowane przez EkoCert)
GOSSYPIUM HERBACEUM SEED OIL - olej z nasion bawełny
TOCOPHEROL - witamina E z nasion słonecznika
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL - olej z nasion słonecznika
CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL - Olejek bergamotowy
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