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ZIAJA DE-MAKIJAŻ MLECZKO MICELARNE UNIWERSALNE
200ml
 

Cena: 11,13 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać mleczko

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

Opis produktu
 

ZIAJA DE-MAKIJAŻ MLECZKO MICELARNE UNIWERSALNE 200ML

**Wskazania:**

Ziaja De-makijaż mleczko micelarne uniwersalne to kosmetyk przeznaczony do codziennego stosowania w celu oczyszczenia skóry
twarzy, oczu oraz ust. Do każdego rodzaju skóry. 

**Opis działania:**

Ziaja De-makijaż mleczko micelarne uniwersalne nadaje się do codziennego oczyszczania każdego rodzaju skóry. Micelarne,
uniwersalne mleczko sprawdza się w codziennym demakijażu, zarówno twarzy jak i oczu. Łączy w sobie składniki ułatwiające
oczyszczanie, łagodne nawet dla wrażliwych oczu oraz substancje kojące dostosowane do delikatnej skóry twarzy. Oczyszcza w jednym
etapie, nie zatyka porów, pozostawia skórę, orzeźwioną i wyraźnie nawilżoną. Zawiera kwas hialuronowy, prowitaminę B5 i glicerynę
farmaceutyczną – surowce o ekspresowej aktywności łagodząco-nawilżającej. Micele, idealnie łączą się z sebum oraz składnikami
makijażu, skutecznie je usuwając bez nieprzyjemnego uczucia napinania skóry podczas demakijażu. Mleczko może być stosowane
przez osoby noszące szkła kontaktowe. Zostało przetestowane dermatologicznie pod kontrolą lekarzy okulistów, dzięki czemu jest
łagodne nawet dla wrażliwych oczu. Delikatnie perfumowane.

**Sposób użycia:**

Ziaja De-makijaż mleczko micelarne uniwersalne należy nanieść na płatek kosmetyczny i wykonać demakijaż. 

**Składniki:**

Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cyclopentasiloxane, Propylene Glycol, Glycerin, Hydrogenated Polydecene, PEG-7
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Glyceryl Cocoate, Trilaureth-4 Phosphate, Sodium Cocoamphoacetate, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Carbomer, Diazolidynyl Urea,
Methylparaben, Propylparaben, Parfum (Fragrance), Geraniol, Linalool, Sodium Hydroxide, CI 17200.

**Wielkość opakowania:**

200ml

**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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