
 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

 

ZIAJA CERAMIDOWA, WYGŁADZAJĄCE MLECZKO DO CIAŁA
400ml
 

Cena: 13,22 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml

Postać mleczko

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

Opis produktu
 

ZIAJA CERAMIDOWA, WYGŁADZAJĄCE MLECZKO DO CIAŁA 400 ML

**Wskazania:**

Kremowe mleczko do ciała z najważniejszymi dla skóry ceramidami 1,3,6 oraz masłem shea do skóry szorstkiej i wrażliwej. Łączy w
sobie wszystkie mocne strony produktu do pielęgnacji ciała – lekką ale odżywczą formułę, skuteczność, szybkie wchłanianie oraz
elegancki, szykowny zapach.

**Opis działania:**

Ziaja wygładzające mleczko do ciała z ceramidami zapewnia doskonałą pielęgnację skórze całego ciała. Kosmetyk charakteryzuje się
kremową konsystencją. Zawartość składników aktywnych, w tym ceramidów 1, 3, 6 oraz masła shea świetnie sprawdza się w pielęgnacji
skóry szorstkiej i wrażliwej. Lekka i odżywcza formuła zapewnia skórze intensywną pielęgnację wygładzającą, a także zapobiega
odwodnieniu i wysuszeniu naskórka. Ziaja wygładzające mleczko do ciała z ceramidami stosowane regularnie poprawia funkcje
barierowe skóry i odbudowuje naturalną warstwę lipidową. Chroni skórę, szczególnie suchą, szorstką i wrażliwą. Łączy w sobie dobre
cechy produktu do pielęgnacji ciała – lekką ale odżywczą formułę, skuteczność, szybkie wchłanianie oraz elegancki i szykowny zapach.

**Sposób użycia:**

Ziaja wygładzające mleczko do ciała z ceramidami należy nanieść na skórę ciała i delikatnie wmasować. Stosować tak często, jak to
konieczne. 

**Składniki:**

Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Dimethicone, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Glycerin, Isopropyl Palmitate,
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Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Panthenol, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Ceramide 1,
Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate
Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 80, Sodium Polyacrylate, Methylparaben, DMDM Hydantoin, Parfum (Fragrance), Limonene,
Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Geraniol, 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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