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ZIAJA OLIWKOWA, OLIWKA DO MASAŻU Z OLEJEM Z
OLIWEK, 500 ML
 

Cena: 18,14 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml (but.z pomp.)

Postać OLIWKA

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

Opis produktu
 

ZIAJA OLIWKOWA, OLIWKA DO MASAŻU Z OLEJEM Z OLIWEK, 500 ML

**Wskazania:**

Ziaja Oliwkowa naturalna oliwka do masażu to kosmetyk, który zapewnia skórze delikatne natłuszczenie i ochronę przed czynnikami
zewnętrznymi. Działanie produktu wynika z zawartości składników aktywnych, w tym oleju z oliwek tłoczonego na zimno oraz witaminy
F. Dzięki nim oliwka wyraźnie zmiękcza i odżywia skórę, a także poprawia jej sprężystość i elastyczność. Polecana jest zarówno do
codziennej pielęgnacji - nawilżania skóry po kąpieli lub prysznicu, jak również do masażu każdego rodzaju skóry. Regularne stosowanie
naturalnej oliwki Ziaja Oliwkowa przynosi ulgę w nadmiernym i powtarzającym się wysuszaniu skóry. Kosmetyk nie zawiera
konserwantów ani sztucznych barwników.

**Opis działania:**

Naturalna oliwka do masażu z olejem z oliwek, Ziaja

Poprawia elastyczność i sprężystość skóry.
Natłuszcza.
Skóra po nałożeniu oliwki jest zmiękczona i odżywiona.
Kosmetyk nie pozostawia plam na ubraniach.

Składniki aktywne:
Olej oliwkowy zmiękcza, natłuszcza i uelastycznia naskórek, a także zapobiega nadmiernej utracie wody.
Witamina F pełni ważną rolę w procesie tworzenia się warstw naskórka oraz stymuluje jego regenerację.

**Sposób użycia:**
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Niewielką ilość naturalnej oliwki do masażu, Ziaja rozprowadzić na lekko wilgotnej skórze i delikatnie wmasować.

**Składniki:**

Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Isopropyl Myristate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Ethyl Linoleate, Ethyl Oleate, Ethyl Linolenate,
PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Geraniol,
Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Limonene, Hydroxycitronellal, Citral, Amyl Cinnamal, Cinnamyl Alcohol.

**Wielkość opakowania:**

500 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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