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

MYDŁO ORANGE ENERGY (MAKE ME BIO) 250ml
Cena: 12,24 PLN

Opis produktu
MYDŁO ORANGE ENERGY (MAKE ME BIO) 250ml
Mydło przeznaczone do każdego rodzaju skóry, szczególnie polecane do skóry szorstkiej i z przebarwieniami.
Woda z kwiatu pomarańczy działa tonizująco i rozjaśniająco. Pomaga walczyć z przebarwieniami i dodaje skórze energii. Oczyszcza i
działa przeciwzapalnie, zaś jej intensywny, pomarańczowy zapach pobudza zmysły, odpręża i orzeźwia skórę.
Olejek mandarynkowy działa antyseptycznie i zmiękczająco. Łagodzi problemy skórne i zmniejsza stany zapalne. Odżywia skórę,
nadając jej zdrowy wygląd, zaś cytrusowe nuty zapachowe pobudzają zmysły.
Olejek z orzechów makadamia działa regenerująco i antyoksydacyjne. Olejek wykazuje biozgodność ze skórą, dzięki czemu łatwo się
wchłania, nawilża i wygładza, przy czym nie wywołuje reakcji alergicznych. Doskonale uelastycznia skórę i chroni przed negatywnym
działaniem wolnych rodników i promieniami UV.
Olejek 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.
Wyciąg z rumianku działa łagodząco i regenerująco. Wykazując silne właściwości przeciwzapalne wygładza skórę i zapobiega
powstawaniu niedoskonałości. Oczyszcza, ujędrnia, zmiękcza skórę, a przy tym pomaga wyrównywać jej koloryt.
Sposób użycia:
Niewielką ilość mydła nanieść na wilgotną skórę dłoni, rozmasować i spłukać ciepłą wodą. Unikać kontaktu z oczami.
Skład:
Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Glycerin, Polysorbate 80, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water,
Citrus Nobilis Peel Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Lauryl
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Glucoside, Propylene Glycol, Parfum, Citric Acid, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic
Acid, Limonene, Linalool.
250 ml
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