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GOCRANBERRY Żel pod
prysznic nawilżający 250 ML
Cena

21,40 zł

Opis produktu
Aksamitny żel Pod Prysznic z Balsamem Nawilżającym przeznaczony jest do oczyszczania każdego typu skóry, także suchej i wrażliwej. Dzięki delikatnym substancjom myjącym pozostawia
skórę czystą i świeżą. Dodatek składników pielęgnujących sprawia, iż skóra po umyciu jest jedwabiście przyjemna w dotyku, nawilżona i jędrna. Produkt nie zawiera składników pochodzenia
zwierzęcego (spełnia wymagania wegan i wegetarian, produkt wegański).
Aksamitny żel pod prysznic z balsamem nawilżającym od GoCranberry nadaje się do oczyszczania każdego rodzaju skóry, nawet bardzo suchej i wrażliwej. Oprócz dokładnych i delikatnych
właściwości myjących, posiada on także właściwości ochronne i nawilżające.
Produkt jest hipoalergiczny, pozbawiony konserwantów. Jest odpowiedni także dla wegetarian i wegan. Został przebadany dermatologicznie.

Naturalny żel pod prysznic z balsamem nawilżającym
To, czym się myjemy, ma duży wpływ na wygląd naszej skóry, warto zatem zadbać, by kosmetyki posiadały w składzie szereg odżywczych składników. W przypadku żelu pod prysznic
GoCranberry są to delikatne substancje myjące naturalnego pochodzenia. Produkt nie zawiera w sobie mydła, SLS-ów, SLES-ów, konserwantów, parabenów, silikonów czy pochodnych ropy
naftowej.

Naturalna pielęgnacja - ekologiczny skład
Żel zawiera olej ze słodkich migdałów, będący źródłem witamin A, B1, B2, B6, D i E i olej z żurawiny, który ma w sobie kwasy omega-3,-6,-9. Stosowanie kosmetyku gwarantuje złagodzenie
podrażnień, pozbycie się swędzenia i suchości.

Łagodne działanie żelu
Poprzez zastosowanie wielu dobroczynnych składników i delikatnych substancji myjących, skóra po umyciu jest:

- odświeżona;
- dokładnie oczyszczona z zanieczyszczeń;
- zmiękczona i przyjemna w dotyku;
- nawilżona;
- chroniona przed negatywnym działaniem wolnych rodników.
Żel rozprowadzić na zwilżonej skórze, po chwili spłukać. Aby spotęgować działanie nawilżające nie wycierać ciała natychmiast do sucha, ale odczekać chwilę, aby wilgoć wchłonęła się wraz z
dobroczynnymi olejkami.
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Skład
Aqua, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium Cocoyl Isethionate, Zea Mays Starch, Cetearyl Alcohol, Sodium Lauroyl
Sarcosinate, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Hydrogenated Castor Oil, Vaccinium Macrocarpon Seed Oil,
Xanthan Gum, Citric Acid, Titanium Dioxide, Parfum.
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