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Korana Propolis, żel do mycia twarzy z 20% ekstraktem
propolisu, 200 ml
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

DAX COSMETICS

Opis produktu
 

KORANA PROPOLIS ŻEL DO MYCIA TWARZY Z 20% EKSTRAKTEM PROPOLISU
- 200 ML
OCZYSZCZAJACO ODŚWIEŻAJĄCY

Propolis żel do mycia twarzy dzięki skrupulatnie dobranym, naturalnym, wyjątkowo łagodnym substancjom myjącym jest doskonale
tolerowany przez nawet bardzo wrażliwą cerę.

Zawarte w nim wyciągi z palmy kokosowej i kukurydzy uwalniają skórę od zanieczyszczeń, nie niszcząc jej naturalnej bariery
ochronnej, nie podrażniając i nie powodując wysuszenia.

Obecność wysokiej koncentracji propolisu lekarskiego normalizuje pracę gruczołów łojowych, przez co ogranicza powstawanie
wykwitów trądzikowych. Działa także antybakteryjnie i przyspiesza gojenie mikro uszkodzeń skóry.

Dzięki zawartości d’pantenolu i alantoiny żel do mycia twarzy pielęgnuje skórę i łagodzi podrażnienia. Wykonanie delikatnego
masażu twarzy powoduje, że skóra staje się jędrna i gładka.

Po zastosowaniu Propolisowego żelu do mycia twarzy, skóra jest gotowa do aplikacji preparatów pielęgnacyjnych. Produkt
nieperfumowany, polecany do stosowania wspomagająco jako preperat pielęgnacyjny podczas leczenia trądziku. Barwa i subtelny
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zapach pochodzi od naturalnych surowców. Formuła antybakteryjna.

Wskazania:

Przeznaczony do pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej. Działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia.

Sposób użycia:

Niewielką ilość żelu nanieś na zwilżoną skórę dłoni i masuj delikatnie okrężnymi ruchami twarz, szyję i dekolt. Spłucz dokładnie letnią
wodą. Dla wzmocnienia efektu stosuj codziennie wraz z innymi kosmetykami tej serii.

Składniki aktywne:

20% ekstrakt z propolisu,

Naturalna betaina,

Ekstrakt z korzenia lukrecji,

Panthenol.

Składniki:

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE*, LAURYL GLUCOSIDE*, BETAINE**, GLYCERETH-2 COCOATE, PEG-75 LANOLIN, PROPOLIS
EXTRACT, ALCOHOL DENAT., GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, PANTHENOL, TRIETHANOLAMINE

*Nordic Ecolabel

**ECOCERT

Uwagi:

Przebadany dermatologicznie.

Bez parabenów.

Producent: Korana Sp. j., ul. Spółdzielczości 20, Katowice.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

