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EQUILIBRA ARGANOWA WODA MICELARNA 200ml
 

Cena: 13,43 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml (but.z pomp.)

Postać WODA MICELARNA

Producent APS IMPORT-EXPORT

Opis produktu
 

EQUILIBRA ARGANOWA WODA MICELARNA 200 ML

**Wskazania:**

Oczyszcza skórę, usuwa z niej makijaż, odświeża i łagodzi podrażnienia. Bardzo łagodna, odpowiednia dla każdego rodzaju skóry.

**Opis działania:**

Arganowa woda micelarna to kosmetyk niezbędny w codziennym demakijażu i oczyszczaniu skóry. Zawiera micele powstałe ze
środków powierzchniowo czynnych roślinnego pochodzenia o łagodnym i jednocześnie skutecznym działaniu oczyszczającym.
Doskonale radzi sobie z usuwaniem makijażu i zanieczyszczeń. Pozostawia skórę miękką, gładką, stonowaną i czystą. Przy okazji
odświeża i łagodzi podrażnienia. Aż 98% jej składników jest pochodzenia naturalnego. Są wśród nich olej arganowy, kwas hialuronowy i
wyciąg z gardenii. Nie zawiera sztucznych barwników, parabenów, pochodnych ropy naftowej. Kompozycja zapachowa nie zawiera
alergenów.
 
Działanie:
- usuwa makijaż
- oczyszcza z zanieczyszczeń
- zmiękcza skórę
- łagodzi podrażnienia
- odżywia i odświeża
 
Zalety:
- 98% składników pochodzenia naturalnego
- łagodne micele pochodzenia roślinnego
- odpowiednia dla wrażliwej skóry
- delikatna dla skóry
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- odpowiednia do demakijażu oczu
- nie zawiera parafiny, wazeliny, silikonów i parabenów
- delikatnie perfumowana kompozycją zapachową bez alergenów
- nie zawiera donorów formaldehydu
- bez dodatku sztucznych barwników
- przebadana dermatologicznie

**Sposób użycia:**

Stosować rano i wieczorem przecierając wacikiem skórę twarzy, oczu i ust. Nie wymaga spłukiwania.

**Składniki:**

Aqua (Water), Glycerin, Sodium Arganamphoacetate, Sodium Cocoyl Alaninate, Decyl Glucoside, Sodium Hyaluronate, Gardenia Florida
Fruit Extract, Parfum (Fragrance), 1,2-Hexanediol, Glyceryl Laurate, Methyl Propanediol, Phenoxyethanol, Lactic Acid, Tetrasodium
Glutamate Diacetate.

**Wielkość opakowania:**

200 ml

**Producent:**

APS Import-Export sp. z o.o.
Ul. Witosa 3
20-315 Lublin

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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