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

MYDŁO GARDEN ROSES (MAKE ME BIO) 250ml
Cena: 12,24 PLN

Opis produktu
MYDŁO GARDEN ROSES (MAKE ME BIO) 250ml
Mydło przeznaczone jest dla każdego rodzaju skóry, szczególnie polecane do skóry bardzo suchej i wrażliwej.
Woda różana działa oczyszczająco i łagodząco. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom tonizującym, nadaje skórze blask, odżywia i
przywraca jej równowagę. Łagodzi stany zapalne i podrażnienia, otulając skórę Twoich rąk kwiatowym zapachem.
Olej z orzechów makadamia działa regenerująco i antyoksydacyjne. Olejek wykazuje biozgodność ze skórą, dzięki czemu łatwo się
wchłania, nawilża i wygładza, nie wywołując reakcji alergicznych. Doskonale uelastycznia skórę i chroni przed negatywnym działaniem
wolnych rodników i promieniami UV.
Olej ze słodkich migdałów działa nawilżająco i ujędrniająco. Dzięki bogactwu witamin i składników mineralnych skutecznie regeneruje,
chroni przed utratą wody z komórek i opóźnia procesy starzenia się skóry. Dodatkowo jego przyjemny, orzechowy zapach koi zmysły.
Ekstrakt z kokosa działa natłuszczająco i pielęgnująco. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu nawilżenia i nawodnienia skóry.
Dzięki czemu jej powierzchnia staje się bardziej elastyczna i jędrna.
Masło mango działa zmiękczająco i łagodząco. To idealny składnik dla skóry podrażnionej i przesuszonej, którą regeneruje i silnie
nawilża. Ten naturalny filtr słoneczny wspomaga odnowę skóry i zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu się.
Aktinidia chińska działa peelingująco i oczyszczająco. Odżywia skórę, wyrównuje jej koloryt, wygładza i rozjaśnia. Roślina ta pobudza
skórę do odnowy i skutecznie ją oczyszcza.
Sposób użycia:
Niewielką ilość mydła nanieść na wilgotną skórę dłoni, rozmasować i spłukać ciepłą wodą. Unikać kontaktu z oczami.
Skład:
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Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Glycerin, Polysorbate 80, Rosa Damascena Flower Water,
Macadamia Integrifolia Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cocos Nucifera Fruit Extract, Mangifera Indica Fruit Extract, Actinidia
Chinensis Fruit Extract, Lauryl Glucoside, Propylene Glycol, Parfum, Citric Acid, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Sorbic Acid, Citronellol, Geraniol.
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