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ZIAJA ULGA KREMOWY ŻEL MYJĄCY DO TWARZY I CIAŁA
400ml
 

Cena: 10,65 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 400 ml (but.z dozow.)

Postać żel

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

Opis produktu
 

ZIAJA ULGA, KREMOWY ŻEL MYJĄCY DO TWARZY I CIAŁA, 400ML

**Wskazania:**

Ziaja Ulga dla cery wrażliwej Kremowy żel myjący do twarzy i ciała jest kosmetykiem pielęgnacyjnym, który doskonale sprawdza się w
przypadku dysfunkcji skóry wrażliwej, przesuszonej, swędzącej i szorstkiej. Nadaje się zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. Z
powodzeniem może być stosowany już od 6. miesiąca życia.

**Opis działania:**

Kremowy żel myjący do skóry twarzy i ciała Ziaja Ulga dla cery wrażliwej to kosmetyk o wysokiej aktywności łagodzącej. Zapewnia
całkowite bezpieczeństwo stosowania, zawiera jedynie niezbędne składniki i działa niczym kojący kompres.  Żel przywraca suchej i
wrażliwej skórze gładkość i miękkość oraz przeciwdziała nadmiernemu wysuszeniu naskórka. Dzięki intensywnemu działaniu
nawilżającemu już podczas kąpieli skutecznie niweluje szorstkość, suchość i nadmierne łuszczenie. Łatwo się przy tym rozprowadza i w
łagodny sposób myje skórę. Zawiera coco-glukozydy czyli łagodną substancję myjącą pochodzenia naturalnego, pozyskiwaną ze skrobi
kukurydzianej i oleju kokosowego. Zapewnia ona optymalne efekty aplikacyjne. Redukuje odtłuszczający wpływ środków myjących,
nawilża i zapobiega wysuszaniu naskórka. Kwas mlekowy działa na naskórek nawilżająco oraz wykazuje ochronne działanie na
naturalną florę bakteryjną. D-panthenol skutecznie łagodzi podrażnienia, koi i osłania na nadmiernie wrażliwą skórę oraz błony śluzowe.
Z kolei guma ksantanowa zwiększa lepkość produktu. Podczas mycia tworzy na skórze delikatny film, który efektywnie chroni naskórek
przed nieprzyjemnym wrażeniem napinania i ściągania skóry. Zapewnia długotrwałe uczucie gładkiej skóry. Żel jest hypoalergiczny. Nie
zawiera barwników, SLES-u, mydła ani parabenów. Jest bezzapachowy. Cechuje go również minimalna bezpieczna zawartość
konserwantów. Produkt został przetestowany przez dzieci powyżej 6. miesiąca życia pod kontrolą lekarzy pediatrów i dermatologów.
Testowany dermatologicznie i alergologicznie.

**Sposób użycia:**
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Do mycia stosuj niewielką ilość preparatu.

**Składniki:**

Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Coco-Sulfate, Glycerin, Coco Glucoside, Panthenol,
Propylene Glycol, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Cocamide DEA, Styrene/Acrylates Copolymer, Xanthan Gum, DMDM
Hydantoin, Sodium Benzoate, Lactic Acid

**Wielkość opakowania:**

400ml

**Producent:**

ZIAJA
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o.
ul Jesienna 9
80-298 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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