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ZIAJA STOPY, KREM DO RĄK I STÓP GŁĘBOKO ODŻYWCZY,
50 ML
 

Cena: 5,76 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać krem do stóp

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

Opis produktu
 

ZIAJA STOPY, KREM DO RĄK I STÓP GŁĘBOKO ODŻYWCZY, 50 ML

**Wskazania:**

Ziaja Krem do rąk i stóp głęboko odżywczy to kosmetyk pielęgnacyjny polecany do pielęgnacji rąk i stóp. Nadaje się również dla
diabetyków.

**Opis działania:**

Krem do rąk i stóp głęboko odżywczy firmy Ziaja skutecznie przeciwdziała pękaniu oraz nadmiernemu rogowaceniu naskórka. Wykazuje
też doskonałe właściwości zmiękczające. Jego regularne stosowanie przywraca skórze gładkość i elastyczność. Krem to kuracja
odżywcza z olejem z oliwek i olejem słonecznikowym. Olej oliwkowy jest szczególnie bogaty w witaminę E i niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe. W delikatny sposób natłuszcza skórę i chroni przed nadmierną utratą wody. Działa zmiękczająco i uelastyczniająco
na naskórek. Wzmacnia też naturalny płaszcz wodno-lipidowy i generuje na skórze delikatny film zabezpieczający ją przed szkodliwym
wpływem czynników zewnętrznych. Z kolei olej słonecznikowy również stanowi bogate źródło witaminy E oraz niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych, głównie linolowego typu omega-6. Zapewnia on niezbędne składniki, które odtwarzają i
regenerują naturalną barierę ochronną skóry. W zauważalny sposób poprawia elastyczność i miękkość skóry, zapewniając jej
jednocześnie delikatny efekt natłuszczenia. Chroni i łagodzi podrażnienia skóry, zwłaszcza w miejscach skłonnych do nieprawidłowego
rogowacenia naskórka, nadmiernie szorstkich i wrażliwych na działanie czynników środowiska. Produkt testowany dermatologicznie i
alergologicznie.

**Sposób użycia:**

Nanoś krem na czyste i suche stopy 1-2 razy dziennie. Następnie delikatnie wmasuj.
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**Składniki:**

Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cera Microcristallina (Microcristalline Wax), Paraffin Aqua (Water), Helianthus Annus (Sunflower)
Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Glycerin, Cetyl Alcohol, Lanolin Alcohol, Ceresin, BHA, Methylparaben, Ethylparaben, Parfum
(Fragrance), Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Limonene, Hydroxycitronellal, Citral, Amyl
Cinnamal, Citric Acid

**Wielkość opakowania:**

50 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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