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

MYDŁO RÓŻOWE SYBERYJSKIE 500ml
Cena: 32,80 PLN

Opis produktu
MYDŁO RÓŻOWE SYBERYJSKIE 500ml
Informacje ogólne:
Naturalne, gęste, syberyjskie mydło o wyjątkowych właściwościach pielęgnacyjnych, stworzone z 37 syberyjskich roślin. W skład
kwiatowego mydła oprócz dużej ilości ziół wchodzą również kwiatowe ekstrakty i pyłki oraz wosk pszczeli, co sprawia, że mydło jest
delikatne i aromatyczne, o lekkiej konsystencji. Mydło nie zawiera sztucznych barwników i substancji zapachowych oraz parabenów. Nie
wysusza skóry. Mydło ma postać żelu i jest bardzo wydajne. Swoje właściwości pielęgnacyjne zawdzięcza obecności lukrecji. Polecane
osobom ceniącym naturalne produkty kosmetyczne. Znakomite w pielegnacji każdego typu skóry. Można go stosować jako żel pod
prysznic oraz jako szampon do włosów.
Sposób użycia:
Nanieść mydło na wilgotne włosy i skórę, wmasować, spłukać wodą.
Składniki aktywne:
Wierzbownica - działanie antyseptyczne, chroni przed zewnętrznymi podrażnieniami.
Miodunka plamista - wzmacnia cebulki włosowe.
Lebiodka pospolita - posiada delikatny, przyjemny zapach, działa przeciwbakteryjnie, zawiera lotny olejek, przyjazny dla każdego typu
skóry.
Wrzos pospolity - działanie oczyszczające i złuszczające.
Dziurawiec zwyczajny - zawiera lotne olejki, kwas askorbinowy, garbniki i wiele witamin, niezastąpiony w pielęgnacji skóry i włosów.
Lipa drobnolistna - oczyszcza i dezynfekuje skórę, uelastycznia włosy i kompensuje utratę wilgoci.
Rumianek pospolity - oczyszcza, zmiękcza i relaksuje skórę.
Szałwia lekarska - działa tonizująco, ściągająco, przeciwdziała wypadaniu włosów.
Podbiał pospolity - zmiękcza, odżywia i nawilża skórę, ochrania przed nadmiernym łuszczeniem i przesuszeniem.
Chaber łąkowy - działa tonizująco, regenerująco, usuwa zaczerwieniania, spowalnia starzenie, odświeża.
Szczodrak krokoszowaty - nadaje włosom witalności.
Zawilec wielkokwiatowy - działanie przeciwzapalne i antyseptyczne, zawiera witaminę C, odżywia skórę i włosy.
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Ślaz dziki - ma działanie regenerujące, przeciwzapalne, wspomaga funkcję ochronną komórek skóry.
Nostrzyk żółty - zawiera witaminy C, P i E, które są niezbędne dla odbudowy i odmłodzenia komórek skóry.
Aralia mandżurska - działanie tonizujące i przeciwzapalne.
Korkowiec amurski - zapobiega pojawianiu się wyprysków, goi delikatne zadrapania.
Wieczornik syberyjski - zawiera dużą ilość odżywczych składników, które pielęgnują skórę i wzmacniają cebulki włosów.
Jarząb pospolity - wygładza i pielęgnuje skórę, przyczynia się do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności włosów.
Miłek syberyjski - otwiera pory do głębokiego oczyszczenia, działanie delikatnie złuszczające.
Komosa piżmowa - odżywia skórę
Mydlnica lekarska (biała i czerwona) - zawierają naturalne saponiny, środki pieniące, które miękko i delikatnie oczyszczają skórę i włosy.
Lukrecja gładka - delikatny środek pieniący, oczyszczający skórę.
Krzyżownica syberyjska - ujednolica strukturę włosa.
Cedr himalajski - usuwa podrażnienia skóry, szybko je goi, wzmacnia włosy, przeciwdziała ich wypadaniu.
Rokitnik pospolity - ma działanie gojące, odżywcze, odmładzające.
Róża dzika - odbudowuje komórki, odżywia, napina skórę, powodując, że jest bardziej sprężysta.
Leszczyna pospolita (olej z orzechów) - głęboko oczyszcza pory, zapobiega pojawieniu się wyprysków i trądziku, włosom dodaje blasku i
odżywia skórę głowy.
Olej sojowy - dzięki wysokiej zawartości witaminy E działa regenerująco na komórki skóry i włosów.
Łopian większy - odżywia i wzmacnia cebulki włosowe, przeciwdziała wypadaniu włosów, obniża ryzyko pojawienia się łupieżu.
Lnicznik siewny - odżywia i nawilża skórę skłonną do wysuszania.
Wosk pszczeli - wzmacnia włosy i dodaje im blasku; skórę chroni od niekorzystnych czynników zewnętrznych.
Pyłek kwiatowy - zawiera praktycznie wszystkie życiowo ważne składniki, witaminy, minerały, aminokwasy, zawiera niezbędne dla
zdrowia włosów i skóry składniki.
Miód gryczany i propolis - odżywia włosy, dodaje im sił, zdrowsze włosy.
Nektar kwiatowy - efektywnie nawilża i tonizuje skórę, przywraca świeżość i pielęgnuje.
Skład:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Hydrogenated Starch Hydrolysate (skrobia), Cocamide DEA, Glycol Distearate, Dimethiconol ,
Polyquaternium-44, TEA-dodecylbenzenesulfonate, Geranium Sibiricum Extract(bodziszek syberyjski), Pulmonaria Officinalis Extract
(miodunka plamista), Origanum Vulgare Leaf Extract (lebiodka pospolita (oregano), Angelica Archangelica Root Water (dzięgiel litwor),
Hypericum Perforatum Extract (dziurawiec), Tilia Cordata Flower Water(kwiat lipy), Chamomilla Recutita Flower Water(rumianek), Salvia
Officinalis Leaf Extract, (szałwia) Cortusa Sibirica Extract(zarzyczka syberyjska), Centaurea Cyanus Flower Water (chaber), Magnolia
Liliflora Flower Extract(magnolia), Anemonoides Altaica Extract (zawilec ałtajski), Hesperis Sibirica Extract (wieczornik syberyjski), Aralia
Elata Root Extract (aralia wysoka), Melilotus Officinalis Water (nostrzyk żółty), Malva Sylvestris Extract(ślaz dziki), Sorbus Sibirica
Extract(jarząb syberyjski), Helianthus Annuus Seed Oil (olej słonecznikowy), Sophora Japonica Flower Extract (perełkowiec japoński),
Pinus Sibirica Seed Oil (olej z nasion sosny syberyjskiej), Hippophae Rhamnoides Fruit Oil (olej rokitnikowy), Rosa Canina Fruit Oil (olej z
dzikiej róży), Crambe Abyssinica Seed Oil (olej z modraka abisyńkiego), Сorylus Avellana Seed Oil (olej z orzecha laskowego), Glycine Soja
Oil (olej sojowy), Linum Usitatissimum Seed Oil (olej lniany), Arctium Lappa Root Extract (olej łopianowy), Camelina Sativa Seed
Oil(lnicznik siewny), Сera Alba (wosk pszczeli), Trifolium Pratense Flower Extract (koniczyna), Camellia Sinensis Leaf Extract(herbata
chińska), Anastatica Hierochuntica Extract (anastazika rezurekcyjna), Mel (miód), Propolis Еxtract (propolis), Lavandula Angustifolia Oil
(olejek lawendowy), Gypsophila Paniculata Root Extract (gipsówka wiechowata), Saponaria Officinalis Root Extract(mydlnica lekarska),
Glycyrrhiza Glabra Root Extract(lukrecja), Festuca Altaica Extract(kostrzewa ałtajska), Crepis Sibirica Extract (pępawa syberyjska), Citric
Acid, Parfum, Methylisothiazolinone, CI 15985, CI 19140.
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