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MELO Normalizujący krem do cery problematycznej z
olejkiem z czarnuszki 50 ml
 

cena: 58,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent Melo

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Normalizujący krem z olejkiem z czarnuszki dedykowany jest dla osób borykających się z różnego rodzaju niedoskonałościami, jak
wypryski czy przebarwienia. Dzięki wyjątkowej formule wykazuje właściwości lecznicze w przypadku trądziku i egzem. Silnie nawilża,
wygładza oraz zmiękcza naskórek. Krem nie pozostawia tłustego filmu.

Olejek z czarnuszki wykazuje właściwości kojące oraz przeciwzapalne.
Olejek eteryczny z lawendy zwęża pory i hamuje procesy starzenia się skóry.
Olejek arganowy przeciwdziała powstawaniu zmarszczek.

Sposób użycia:
Krem z czarnuszką i olejkiem z lawendy zaleca się stosować rano i wieczorem, aplikując na rejony twarzy, szyi i dekoltu tuż po ich
dokładnym umyciu. Lekką konsystencję kosmetyku należy delikatnie wmasować w skórę i odczekać, aż produkt się wchłonie. Nie
powinien pozostawić tłustego filmu. Stanowi idealną bazę pod makijaż.

Składniki:
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Nigella Sativa Seed Oil, Panthenol,
Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Sodium
Stearoyl Glutamate, Sucrose Stearate, Benzyl Alcohol, Coco-Glucoside, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Coconut
Alcohol, Tocopherol, Lactic Acid, Dehydroacetic Acid, Lavandula Angustifolia Oil.

Podmiot odpowiedzialny
Gardenpharm Sp. z o.o.
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Producent preparatów GardenPharm wierzy, że współczesne podejście do medycyny - im staje się nowocześniejsze i wsparte coraz
bardziej zaawansowanymi technologiami - tym silniej powinno skłaniać się ku naturze i eksplorować jej niezmierzone bogactwa.
Firma kieruje się w pracy wartościami takimi jak: bezpieczeństwo, wiara w naturalne składniki, rozwiązania na skalę społeczną oraz
konsekwencja w poszukiwaniu i odkrywaniu nowych, naturalnych składników.
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