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e-FIORE Naturalny peeling cukrowy do ciała malinowy 300 g
 

Cena: 37,34 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 300 g

Postać peeling

Producent/
Dystrybutor

e-FIORE Polska

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 48 h

Opis produktu
 

Naturalny peeling cukrowy MALINOWY na bazie masła shea z olejkiem i pestkami malin. Malinowy peeling cukrowy stworzony na
bazie naturalnych surowców, jest niezastąpionym produktem do pielęgnacji każdego typu skóry. Bogata, gęsta konsystencja, doskonałe
możliwości ścierające i niebywały zapach sprawiają, że trudno mu się oprzeć. Głównym jego zadaniem jest wygładzenie i odżywienie
skóry poprzez delikatne złuszczenie martwego naskórka. Zawarty w peelingu cukier i pestki malin natychmiast wygładzają skórę,
poprawiają mikrokrążenie, przyspieszają przemianę materii oraz wspomagają usuwanie toksyn z organizmu. Skóra po użyciu peelingu
jest miękka, jedwabista, ma zdrowszy, równy koloryt. Receptura peelingu malinowego została opracowana na bazie surowców
roślinnych: maśle shea, olejku kokosowym, ze słodkich migdałów, olejku winogronowym, a także witaminie E, która jest jedynym
konserwantem w kosmetyku. Masło Shea i olej kokosowy doskonale natłuszczają i wygładzają skórę. Olej z pestek malin dodaje ładnego
kolorytu zmęczonej skórze, ma działanie ujędrniające i przeciwstarzeniowe. Olejki: z winogron i ze słodkich migdałów, sprawiają, że
skóra jest pełna blasku, elastyczna i przyjemna w dotyku. Witamina E, zwana witaminą młodości regeneruje naskórek, dodając mu
witalności i blasku. Peeling apetycznie pachnie malinami, zapach długo utrzymuje się na skórze. Po wykonaniu peelingu nie trzeba
używać kremu czy balsamu. Ciało jest odpowiednio natłuszczone i gładkie. Peeling jest w 100% naturalny, wegański, zawiera
nierafinowane masła i olejki roślinne: -masło shea -olej z pestek malin -olej z nasion winogron -olej ze słodkich migdałów -olej kokosowy
-wosk sojowy -witaminę E. Sposób użycia Peeling cukrowy najlepiej stosować wieczorem, pod prysznicem. Niewielką ilością dokładnie
wymasować w mokre ciało okrężnymi ruchami. Na końcu spłukać pozostałości ciepłą wodą. Skórę delikatnie osuszyć ręcznikiem.
Stosować tak często, jak jest to konieczne, przynajmniej raz w tygodniu. Składniki Sucrose, butyrospermum parkii butter, rubus idaeus
(raspberry) seeds oil, cocos nucifera (coconut) oil, vitis vinifera seeds oil, prunus amygdalus dulcis oil, hydrogenated soybean oil, rubus
idaeus (raspberry) seeds, tocopheryl acetate, aroma Pojemność Waga 300g, szklany słoik z zakrętką 
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