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ZIAJA ARGANOWA KREMOWE MYDŁO DO CIAŁA 500ml
 

Cena: 7,32 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml (butelka)

Postać mydło płynne

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Opis produktu
 

ZIAJA ARGANOWA KREMOWE MYDŁO DO CIAŁA 500 ML

**Wskazania:**

Kremowe mydło arganowe – pod prysznic i do kąpieli. Kosmetyk w swoim składzie zawiera olej arganowy i glicerynę. Mydło posiada
kompozycję zapachową opartą o nuty wanilii, jaśminu, sandałowca i oleju bergamotowego, co dodatkowo sprawia, że kąpiel staję się
przyjemniejsza.

**Opis działania:**

Kremowe mydło arganowe, Ziaja

W łagodny sposób oczyszcza skórę, dodatkowo ją pielęgnując.
Substancje zawarte w kosmetyku działają odżywczo.
Mydło jest delikatne dla skóry, nie powoduje podrażnień.
Podczas kąpieli kosmetyk tworzy pianę, która uprzyjemnia kąpiel.
Po zastosowaniu mydła, skóra jest pachnąca i zadbana.

Składniki aktywne:
Bio olejek arganowy – pozyskiwany z nasion drzewa arganowego Argania spinosa, które zwane jest również drzewem życia, ze względu
na to, że rośnie w pełnym słońcu, może przetrwać suszę, wysoką temperaturę oraz niską jakość gleby. Olej arganowy zawiera 80%
nienasyconych kwasów tłuszczowych, przeciwdziała transepidermalną utratę wody, działa emoliencyjnie oraz regenerująco.

**Sposób użycia:**

Do mycia stosować niewielką ilość kremowego mydła arganowego, Ziajanastępnie spłukać.
Może być używany jak płyn do kąpieli.
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Temperatura wody powinna być zgodna z temperaturą ciała. Zbyt długie przebywanie w wodzie może wysuszać skórę.

**Składniki:**

Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Styrene/Acrylates Copolymer, Coco
Glucoside, Sodium Arganamphoacetate, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Parfum
(Fragrance), Hexyl Cinnamal, Citronellol, Citric Acid.

**Wielkość opakowania:**

500 ml

**Producent:**

ZIAJA 
Jesienna 9 
Gdańsk

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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