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FOUFOUR Mydło marsylskie
125g CZUŁY POCAŁUNEK
Cena

8,50 zł

Opis produktu
pochodzenie: Francja, Prowansja
PAO: 12 miesięcy od otwarcia opakowania
składniki aktywne: olej palmowy, masło shea
Właściwości i działanie
Zapach inspirowany luksusowymi perfumami, a jego kolor przynosi na myśl uwodzicielskie płatki róż. To prawdziwa oda do zmysłowości i namiętności; posiada nuty kwiatowe, świeże i
pudrowe.
Mydło marsylskie, składające się z 72% olejów roślinnych, od dawien dawna znane jest ze swoich dobroczynnych właściwosci pielegnujących. Mydło powstało na bazie oleju palmowego, który
nawilża, wygładza, dodaje elastyczności skórze zwiotczełej, popękanej oraz dojrzałej. Ponad to olej posiada właściwości regenerujące i łagodzące podrażnienia.
Oryginalne francuskie mydło marsylskie polecane jest dla każdego rodzaju skóry, a w szczególności dla cery alergicznej, delikatnej (np. skóra dziecka) i wysuszonej, jak również
wspomagająco przy leczeniutrądziku. Mydła z Marsylii posiadają neutralne dla skóry pH i są polecane przez dermatologów w przypadku nietolerancji na mydła przemysłowe.
Mydło marsylskie Foufour:

wyprodukowane na południu Francji w Aubagne obok Marsylii,
produkcja rzemieślnicza przez rodzinną manufakturę,
zawiera organiczne masło shea,
nie jest testowane na zwierzętach,
zawiera oleje roślinne
odpowiednie dla każdego typu skóry, również dla dzieci,
wygładza i zmiękcza,
nawilża dzięki olejkom,
można je stosować do ciała oraz włosów,
wśród tylu zapachów każdy znajdzie coś dla siebie
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
dla kogo: dla dzieci i niemowląt dla młodzieży dla Pana dla Pani
dla skóry: skóra normalna skóra sucha skóra wrażliwa i atopowa
problemy skórne: alergia łuszczyca
rodzaj: kwiatowe naturalne
składnik: masło shea olej palmowy
właściwości: dla alergików nawilżające pachnące regenerujące
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Skład
sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua (water), parfum (fragrance), alpha-isomethyl ionone, benzyl salicylate,
linalool, palm kernel acid, glycerin, sodium chloride, butyrospermum parkii (shea) butter*, sodium laureth sulfate, ophenyphenol, tetrasodium etidronate, tetrasodium EDTA, CI 77891 (titanium dioxide), CI 51319, CI 12490
*pochodzi z upraw ekologicznych

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

