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ZIAJA MASŁO KAKAOWE, CZEKOLADOWY PEELING
MYJĄCY GRUBOZIARNISTY, 200 ML
 

Cena: 13,60 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać peeling

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

Opis produktu
 

ZIAJA MASŁO KAKAOWE, CZEKOLADOWY PEELING MYJĄCY GRUBOZIARNISTY, 200 ML

**Wskazania:**

Delikatnie myje i masuje skórę. Złuszcza zrogowaciałą warstwę naskórka. Pobudza krążenie dotleniając komórki skóry. Przywraca
skórze naturalną gładkość i miękkość.

Oleum cacao – masło kakaowe zapewnia wysoką biozgodność ze skórą, działa renatłuszczająco, doskonale odżywia, skutecznie
zapobiega wysuszaniu naskórka. Coco-glukozydy - substancja kondycjonująca skórę pochodzenia naturalnego, zapewnia optymalne
efekty aplikacyjne, obniża odtłuszczający wpływ środków myjących, skutecznie nawilża i zapobiega wysuszaniu naskórka. Jest
wyjątkowo łagodna, przyjazna dla środowiska.

**Opis działania:**

Czekoladowy peeling myjący, gruboziarnisty Ziaja Masło Kakaowe
Delikatnie oczyszcza i masuje skórę.
Złuszcza zrogowaciałą warstwę naskórka.
Pobudza krążenie dotleniając komórki skóry.
Przywraca skórze naturalną gładkość i miękkość.
Zawiera nieregularne kształty mikrogranulek.
Spełnia funkcję peelingu i hydromasażu.

Składniki aktywne:
Masło kakaowe - zapewnia wysoką biozgodność ze skórą, działa natłuszczająco, odżywia oraz zapobiega wysuszeniu naskórka.
Coco-glukozydy - substancje kondycjonujące skórę pochodzenia naturalnego. Zapewniają optymalne efekty aplikacyjne. Obniżają
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odtłuszczający wpływ środków myjących. Skutecznie nawilżają i zapobiegają wysuszeniu naskórka. Wyjątkowo łagodne. Przyjazne dla
środowiska.

**Sposób użycia:**

Nanieść peeling Ziaja Masło Kakaowe na zwilżoną skórę, masować okrężnymi ruchami, spłukać ciepłą wodą.
Polecany przed zastosowaniem preparatów brązujących.

**Składniki:**

Aqua (Water), Polylactic Acid, Cocamidopropyl Betaine, Coco Glucoside, Juglans Regia (Walnut) Shell Powder, Carbomer, Sodium
Cocoabutteramphoacetate, Parfum (Fragrance), Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Hydroxide.

**Wielkość opakowania:**

200 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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