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EQUILIBRA SHEA BALASAM DO UST Z MASŁEM SHEA 5,5ml
 

Cena: 7,39 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 5,5 ml

Postać -

Producent APS IMPORT-EXPORT

Opis produktu
 

EQUILIBRA BALASAM DO UST Z MASŁEM SHEA, 5,5 ML

**Wskazania:**

Chroni usta przed wysuszeniem i pękaniem. Sprawia, że stają się odżywione i zmysłowo miękkie. Idealny na mrozy!

**Opis działania:**

Balsam w sztyfcie, który tworzy na ustach delikatną powłokę chroniącą przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, jak
wiatr, mróz, deszcz czy silne promienie słoneczne. Wysoka zawartość w 100% czystego masła shea sprawia, że pomadka ma silne
właściwości odżywiające i przywraca piękny wygląd spierzchniętym i popękanym wargom. Formuła została wzbogacona o nawilżający
olejek jojoba, który dodatkowo koi podrażnienia, a także witaminę E i olejek z marchwi, które są antyoksydantami i spowalniają procesy
starzenia. Twoje usta staną się piękne i kuszące!
 
Działanie:
- nawilża i odżywia
- nadaje ustom miękkości
- regeneruje spierzchnięte i popękane usta
- chroni przed działaniem czynników zewnętrznych
 
Zalety:
- zawiera 40% masła shea
- bez parabenów, mydła, PEG, SLS i SLES
- testowany dermatologicznie
- delikatnie perfumowany bez alergenów

**Sposób użycia:**
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Nakładaj bezpośrednio na usta. Do częstego stosowania.

**Składniki:**

Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Caprylic/ Capric Triglyceride, Cera Alba (Beeswax), Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Bis-
Diglycerylpolyacyladipate-2, Glyceryl Dibehenate, Olus (Vegetable) Oil, Tribehenin, Glyceryl Behenate, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Phytosteryl/ Octyldodecyl Laroyl Glutamate, Parfum (Fragrance), Glyceryl Laurate, Tocopherol, Glycine Soya (Soybean) Oil,
Daucus Carota (Sativa Carrot Root) Extract, Beta-Carotene.

**Wielkość opakowania:**

5,5 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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