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ZIAJA ARGANOWA, REGENERUJĄCE MLECZKO DO CIAŁA
400ml
 

Cena: 13,22 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml (but.z dozow.)

Postać mleczko do ciała

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

Opis produktu
 

ZIAJA ARGANOWA REGENERUJĄCE MLECZKO DO CIAŁA 400 ML

**Wskazania:**

Ziaja Arganowa regenerujące mleczko do ciała dzięki arganowej recepturze doskonale wygadza oraz skutecznie zmiękcza
skórę. Kremowe mleczko z olejem arganowym idealnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji skóry przesuszonej i odwodnionej. Łączy
w sobie wszystkie mocne strony produktu do pielęgnacji ciała - lekką, ale odżywczą formułę, skuteczność, szybkie wchłanianie oraz
elegancki, szykowny zapach. Składniki kosmetyku delikatnie natłuszczają i uzupełniają niedobory lipidów skóry. Ponadto, przywracają
prawidłowe działanie jej funkcji ochronnych. Ziaja Arganowa regenerujące mleczko do ciała odnawia naruszoną strukturę naskórka oraz
efektywnie wygładza, nawilża i uelastycznia skórę.

**Opis działania:**

Regenerujące mleczko do ciała, Ziaja Arganowa:

Zapewnia wzrost nawilżenia naskórka.
Posiada lekką konsystencję o odżywczym działaniu.
Mleczko do ciała ma delikany, elegancki zapach oraz szybko się wchłania.
Intensywnie regeneruje już od pierwszej aplikacji.
Widocznie wygładza i uelastycznia skórę.
Uzupełnia niedobory lipidów naskórka oraz delikatnie natłuszcza.
Przyczynia się do prawidłowego działania funkcji ochronnych.
Odnawia uszkodzoną stukturę skóry.
Zawarty w składzie olej arganowy jest tłoczony na zimno, zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe dzięki czemu zmniejsza
transepidermalną utratę wody (TEWL).
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**Sposób użycia:**

1. Regenerujące mleczko Ziaja Arganowa nanosimy na oczyszczoną skórę ciała. Następnie delikatnie wmasowujemy.
2. Stosować tak często, jak to konieczne. 

**Składniki:**

Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Paraffin, Dimethicone, Glycerin, Glyceryl
Stearate, PEG-100 Stearate, Cetearyl Alcohol, Myristyl Myristate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Propylene Glycol, Panthenol,
Argania Spinosa Kernel Oil, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 80, Sodium
Polyacrylate, Methylparaben, DMDM Hydantoin, Parfum (Fragrance), Limonene, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl
Ionone, Hexyl Cinnamal, Citric Acid.

**Wielkość opakowania:**

400 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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