Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

CUTIS POMADKA KONOPNA + CBD
Cena: 9,99 PLN

Opis produktu

Odżywcza pomadka z dodatkiem oleju konopnego
Naturalna ochrona ust w postaci pomadki. Nawilża i wygładza usta, zapewniając im naturalną ochronę. Przynosi ulgę już po pierwszym
użyciu. Bogata formuła z olejem konopnym i CBD kannabidiolem skutecznie zabezpieczy je przed działaniem czynników zewnętrznych.
Idealna dla suchych, szorstkich i spierzchniętych ust.
Bezbarwny kolor może stanowić idealną bazę pod szminkę, a nuta aromatu zielonej herbaty przynieść delikatne odświeżenie.
Bardzo dobrze się wchłania i przyjemnie pachnie. Skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone w badaniach dermatologicznych i
alergologicznych. Hypoalergiczna, nie testowana na zwierzętach. Wyprodukowana w Polsce.

Działanie pomadki:
Głęboko nawilża i odżywia zapewniając ustom zdrowy i piękny wygląd, zmiękcza i wygładza naskórek sprawiając, że są elastyczne i
wyjątkowo gładkie, zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych (słońce, suche powietrze, niska temperatura i wiatr) i utratą
wody, regeneruje nawet bardzo suche, szorstkie i spierzchnięte usta przynosząc im ulgę i ukojenie, zapobiega pęknięciom i powstawaniu
zajadów.
Skutreczność potwierdzona w badaniach u osób mających przesuszone i spierzchnięte usta i/lub skłonność do zajadów. (Badanie w
niezależnym laboratorium z udziałem wykwalifikowanej osoby prowadzącej oraz lekarza dermatologa przy regularnym stosowaniu
CUTIS POMADKA konopna + CBD, nie używając innych wyrobów o identycznym lub analogicznym przeznaczeniu.)
100% – odżywia, pielęgnuje i wygładza
96,7% – zapewnia ustom zdrowy wygląd i uczucie komfortu
93,3% – regeneruje, zmiękcza i pozostawia odpowiednie nawilżenie
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90% – koi przesuszone i spierzchnięte usta oraz przynosi ulgę i zapobiega ich pęknięciom
Składniki aktywne:
Naturalny olej z konopi siewnych (CANNABIS SATIVA OIL), ekstrakt CBD, olejek rycynowy, wosk pszczeli, witamina E.
Sposób użycia:
Stosować kilkakrotnie w ciągu dnia przez cały rok lub gdy tylko poczuje się taką potrzebę.
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