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MELO Odżywczy krem do cery suchej z zieloną herbatą i
aloesem 50 ml
 

cena: 58,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Producent Melo

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Odżywczy krem z zieloną herbatą i aloesem jest niezwykle skuteczny w pielęgnacji skóry przesuszonej, wrażliwej lub dojrzałej.
Bogaty skład kremu zapewni unikalną regenerację dotleniając komórki skóry i poprawi sprężystość.

Produkt bazuje na wysokiej jakości olejach tłoczonych na zimno, a w jego formule znajdują się silnie nawilżające komponenty takie
jak masło shea, D-panthenol, oliwa z oliwek czy olej słonecznikowy. 

Wrażenie przyjemnego rozluźnienia trwa nawet do 12 godzin.

Zielona herbata intensywnie nawilża
Aloes działa kojąco na skórę
Witamina Ezapobiega szkodliwemu działaniu wolnych rodników.
Gliceryna roślinna zabezpieczy naskórek przed nadmierną utratą wody.

Działanie:

łagodzi podrażnienia,
działa przeciwzmarszczkowo,
odżywia i ujędrnia.

Sposób użycia:
Przed nałożeniem kremu należy oczyścić cerę. Następnie niewielką ilość produktu wmasować w skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostawić
do wchłonięcia. Najlepiej stosować rano i wieczorem. Preparat stanowi dobrą bazę po makijaż. Ma lekką, łagodną konsystencję, która
dobrze się wchłania.

Składniki:

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Panthenol, Camellia Sinensis Leaf
(Green Tea) Extract, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 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.

Podmiot odpowiedzialny
Gardenpharm Sp. z o.o.
Staromiejska 8/12
26-600 Radom

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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