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BASENSCHAUER ZASADOWY ŻEL DO KĄPIELI 250 ML
 

cena: 97,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent P. Jentschura

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

BasenSchauer o pH 7,5 zapewnia harmonizujące i pobudzające orzeźwienie całego ciała. Nawilżający ekstrakt z aloesu, naturalne
minerały i olejki eteryczne intensywnie pielęgnują skórę i wspomagają jej funkcje dając w rezultacie uczucie jedwabistej gładkości.
Orzeźwiający zapach wybranych olejków to istne dobrodziejstwo dla zmysłów. Wykwintna kompozycja ekstraktów ziołowych takich jak
liść gruszy i melisy oraz kwiat chmielu zapewnia skórze ukojony i zrównoważony wygląd.

Szczególną nutę zyskuje ten najwyższej jakości żel pod prysznic dzięki sprawdzonej przez firmę Jentschura mieszance kamieni
szlachetnych z MeineBase. Składa się ona z najdrobniej zmielonych kamieni szlachetnych: kryształu górskiego, szafiru, karneolu, agatu,
chalcedonu, chryzoprazu, cytrynu i onyksu.

Sposób użycia:
Do kąpieli pod prysznicem należy wziąć kroplę żelu wielkości orzecha laskowego, rozmasować i okrężnymi ruchami rozprowadzić na
wilgotnej skórze.
Do delikatnego peelingu pod prysznicem można używać zmieszanych w stosunku 2:1 BasenSchauer i MeineBase.

Składniki:
woda (demineralizowana woda),gliceryna*, glukozyd kokosowy, spirytus, inulina, glukozyd laurylowy, stearyl citrate, guma ksantanowa,
guma guar, aloes, naturalne minerały, alkohol benzylowy, alkohol fenyloetylowy, ekstrakty z ziół: (liście gruszy*, cząber*, ziele
ogórecznika lekarskiego, pięciornik gęsi*, kwiat chmielu*, liście melisy*, skrzyp polny*), perfum (olejek cytrynowy, olejek litsea cubeba,
olejek kosodrzewinowy, olejek szałwiowy, olejek geraniowy, olejek z drzewa różanego, olejek anyżu gwiaździstego, olejek
cytronelowy, olejek z igieł sosny, olejek z drzewa herbacianego, olejek bergamotowy, olejek goździkowy, olejek pomarańczowy, olejek
z drzewa cedrowego, olejek ylang-ylang, olejek rozmarynowy, olejek tymiankowy, olejek kminkowy, olejek cyprysowy, olejek ze skórki
cytryny, olejek z drzewa sandałowego, olejek lawendowy, olejek jałowcowy), agat, karneol, cytryn, chryzopraz, chalcedon, szafir,
kryształ górski, onyks, natron, limonen, citral
* wyprodukowano z surowców pochodzących z kontrolowanej biologicznej uprawy
 z olejków eterycznych
Posiada certyfikat kontrolowanych kosmetyków naturalnych BDIH
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