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Krem rokitnikowy z witaminą E 50 ml ZIOŁOLEK
 

Cena: 22,81 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Opakowanie 50 ml

Postać krem

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Krem rokitnikowy 50 ml od firmy Ziołolek zawiera m.in. olejowy wyciąg z rokitnika, olej z avocado oraz kwas mlekowy i witaminę E.
Witamina E, pochodzenia naturalnego, działa jako wymiatacz wolnych rodników, powodując spowolnienie procesów starzenia się
organizmu. Połączenie odżywczych właściwości rokitnika i oleju avocado sprawia, że skóra staje się sprężysta, gładsza i odpowiednio
nawilżona. Zadbana w ten sposób skóra staje się promienna, a zmarszczki się wypłycają.Krem dobrze się wchłania i łatwo
rozsmarowuje. Natłuszcza, wygładza skórę i dodaje jej sprężystości. Regularne stosowanie poprawia ogólny wygląd skóry, która staje
się gładka, miękka, bardziej odporna na zmęczenie i negatywny wpływ środowiska zewnętrznego. Dzięki temu skóra staje się promienna,
a zmarszczki się wypłycają. Krem nie wywołuje podrażnień, także w okolicach oczu.  Wskazania Krem rokitnikowy przeznaczony jest do
pielęgnacji skóry suchej i normalnej. Działanie spłyca zmarszczki, ujędrnia i wygładza skórę nawilża, odżywia i regeneruje, spowalnia
procesy starzenia się skóry. Krem rokitnikowy przeznaczony jest do pielęgnacji skóry suchej i normalnej. Zawiera m.in. olejowy wyciąg z
rokitnika, olej z avocado oraz kwas mlekowy i witaminę E. Witamina E, pochodzenia naturalnego, działa jako wymiatacz wolnych
rodników, powodując spowolnienie procesów starzenia się organizmu. Połączenie odżywczych właściwości rokitnika i oleju avocado
sprawia, że skóra staje się sprężysta, gładsza i odpowiednio nawilżona. Zadbana w ten sposób skóra staje się promienna, a zmarszczki
się wypłycają.  Skład Aqua, Paraffinum Liquidum, Polyglyceryl-4 Isostearate (and) Cetyl PEG/PPG-10/1, Dimethicon (and) Hexyl Laurate,
Isopropyl Myristate, Glycerin, Persea Gratissima, Hippophae Rhamnoides, Sorbitol, Ceresin, Ozokerite, Decyl Oleate, Sorbitan
Sasquioleate, Magnesium Sulfate, Tocopheryl Acetate, Imidazolidynyl Urea, Parfum, Methylparaben, Ethylparaben, Lactic Acid,
Hydroxycitronellal, Benzyl Salicylate, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene. 
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