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ZIAJA KREM DO RĄK BARIEROWY MASŁO ILLIPE, 80 ML
 

Cena: 5,55 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml (tub.)

Postać -

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

Opis produktu
 

ZIAJA KREM DO RĄK BARIEROWY MASŁO ILLIPE, SKWALAN, INULINA Z CYKORII, 80 ML

**Wskazania:**

Ziaja barierowy krem do rąk z masłem illipe i skwalanem wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka, szybko nawilża, zmiękcza i
wygładza. Przynosi ulgę podrażnionej skórze, przyjemnie pachnie i szybko się wchłania

**Opis działania:**

Skóra dłoni jest szczególnie narażona na wiele szkodliwych czynników. Niska temperatura, wiatr, a nawet zwykłe prace domowe mogą
spowodować jej wysuszenie i uszkodzenie. Barierowy krem do rąk marki Ziaja wychodzi naprzeciw takim problemom i zapewnia
skuteczną ochronę dla każdego rodzaju naskórka.
Dzięki starannie dobranym składnikom preparat nie tylko doskonale nawilża, lecz także skutecznie chroni skórę dłoni. Masło illipe
posiada właściwości nawilżające i natłuszczające, a przy tym jest delikatne i nie wywołuje uczuleń. Skwalan, czyli dobroczynny olej
pochodzenia roślinnego, zapobiega wysuszaniu się tkanki i przywraca jej zdrowy blask. Inulina pozyskiwana z cykorii jest z kolei
wielocukrem o właściwościach osłonowych, który znacząco wzmacnia właściwości ochronne kremu do rąk Ziaja i odpowiada za
stworzenie skutecznej bariery ochronnej, która utrzyma się na naskórku przez długi czas.
Zapewnij swojej skórze ochronę, dzięki której pożegnasz się z problemem wysuszonych dłoni na dobre.
Krem do rąk z masłem illipe, skwalanem i inuliną z cykorii wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka, nawilża, zmiękcza i wygładza
przynosząc ulgę podrażnionej skórze.
Masło illipe o właściwościach nawilżających i zmiękczających, zapobiega wysuszaniu skóry tworząc delikatny film ochronny.
Inulina z cykorii równoważy florę bakteryjną, ma właściwości osłonowe i zapobiega podrażnieniom.
Skwalan jest bezbarwnym stabilnym olejem, który dobrze się rozprowadza i miesza z lipidami skóry, wykazując przy tym wysoką bio-
zgodność. Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zmiękcza i uelastycznia naskórek.

**Sposób użycia:**
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Krem wmasować w oczyszczoną i osuszoną skórę dłoni. Stosować codziennie, zwłaszcza po umyciu rąk.

**Składniki:**

Składniki aktywne: masło illipe, skwalan,
inulina z cykorii

**Wielkość opakowania:**

80 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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