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Oczyszczające mleczko
do demakijażu twarzy
200ml - Idea Toscana
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 2 dni roboczych

Kod EAN

8004395301232

Producent

Idea Toscana

Opis produktu
Idea Toscana - Oczyszczające mleczko do demakijażu twarzy - 200ml

Prawdziwy sekret piękna tkwi w kilku prostych, codziennych i systematycznych działaniach. Rano - tonowanie skóry i
wieczorem - zrelaksowanie skóry.Dokładne oczyszczenie skóry twarzy to pierwszy krok do utrzymania witalności i zdrowej
skóry w miarę upływu czasu.
Kluczem do idealnego oczyszczenia skóry twarzy - czy masz tłustą, suchą lub mieszaną cerę - jest wykorzystanie naturalnych
produktów kosmetycznych.
Nasze ekologiczne oczyszczające mleczko do demakijażu przeznaczone do każdego rodzaju skóry z serii "Prima
Spremitura BIO Face Care" jest specyficznym produktem do mycia twarzy, w tym sensie, że jego właściwości oczyszczające są
ściśle związane z wysoką zawartością olejów organicznych zawartych w produkcie. Oleje te w rzeczywistości rozpuszczają
brud i pozostałości makijażu, smogu oraz innych zanieczyszczeń środowiska. Skórę można w łatwy sposób zmyć wacikiem bez
zakłócania równowagi skóry co ma miejsce przy stosowaniu zwykłego mydła czy żelu do twarzy zawierającego detergenty.

Działanie:
oczyszcza skórę twarzy
skutecznie usuwa demakijaż
nawilża skórę
zachowuję naturalną równowagę skóry
Sposób użycia:
Nałożyć odpowiednią ilość mleczka oczyszczającego do twarzy na wacik i dokładnie rozprowadzić na całej twarzy oraz wokół
oczu i ust. Delikatnie wmasować w skórę w celu dokładnego zmycia nagromadzonych zanieczyszczeń. Spłukać wodą lub
tonikiem aby usunąć wszelkie pozostałości. Zalecamy stosowanie mleczka oczyszczającego rano i wieczorem aby
zoptymalizować działanie wszystkich naszych produktów z Linii Bio Face Care.
Nie zawiera:
SLS / SLES
parabenów
silikonów
olejów mineralnych
izotiazolinonu
sztucznych barwników
sztucznych substancji zapachowych
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INCI:
Aqua (Water/Eau), Aloe barbadensis Leaf Juice, Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil, Sesamum indicum (Sesame)
Seed Oil, Glycerin, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (*), Dicaprylyl Ether, Cetyl Alcohol, Xanthan gum, Sodium Cetearyl Sulfate,
Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Sodium Dehydroacetate, Lactic Acid, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Gerianol, Linalool,
Limonene, Potassium Sorbate, Citric Acid.
* z organiczną oliwą z oliwek (Organic Toscano IGP Extra Virgin Olive Oil)
100% składników pochodzenia naturalnego
95% składników pochodzących z upraw organicznych
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