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Zestaw Ziaja Jeju, różowy, żel pod prysznic, 300 ml, mgiełka,
200 ml, szampon, 300 ml, dwufazowa odżywka, 125 ml
 

Cena: 30,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ZIAJA

Opis produktu
 

ZESTAW KOSMETYKÓW ZIAJA JeJu

Zestaw zawiera:

1. Ziaja Jeju młoda skóra, biały żel do ciała, pod prysznic i do kąpieli, 300 ml

2. Ziaja jeju młoda skóra, mgiełka do twarzy i ciała, 200 ml

3. Ziaja jeju piękne włosy, szampon do włosów i skóry głowy, 300 ml

4. Ziaja jeju piękne włosy, dwufazowa odżywka do włosów, 125 ml

 

Ziaja Jeju, biały żel do ciała, pod prysznic i do kąpieli z nutką kokosa mango i
papai, 300ml.
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Właściwości:

Ziaja Jeju biały żel do ciała pod prysznic i do kąpieli o egzotyczny zapachu myje i pielęgnuje skórę. Zawarte w żelu roślinne substancje
aktywne odświeżają i łagodzą podrażnienia skóry.

Składniki aktywne:

olej z kamelii japońskiej z wyspy Jeju koi, nawilża i regeneruje

wyciąg z czystka skuteczny w pielęgnacji cery trądzikowej

aktywne salicylany z kory topoli osikowej pomagają pozbyć się niedoskonałości

Seria jeju odpowiada na szczególne potrzeby młodej skóry. Poprawia wygląd, odświeża i upiększa. Pomaga pozbyć się niedoskonałości.
Łagodzi i zaczerwienienia. Zawiera roślinne substancje aktywne. Pachnie koktajlem egzotycznych owoców - słodko i orzeźwiająco.

Przeznaczenie:

Do mycia ciała.

Stosowanie:

1. Stosować niewielką ilość żelu, następnie spłukać wodą.

2. Temperatura wody powinna być zgodna z temperaturą ciała.

3. Zbyt długie przebywanie w wodzie może wysuszać skórę.

Skład wg INCI:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Coco-Glucoside, Glycol Distearate, Glyceryl Oleate, Acrylates
Copolymer, Sodium Chloride, Betaine, Propylene Glycol, Cistus Incanus Flower/Leaf/Stem Extract (ekstrakt z czystka), Populus
Tremuloides Bark Extract (wyciąg z kory topoli osikowej), Camellia Japonica Seed Oil (olejek kameliowy), PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citric Acid.

Ziaja Jeju, Mgiełka do twarzy i ciała, 200ml.

Właściwości:

Mgiełka do twarzy i ciała szybko odświeża, delikatnie chłodzi, nawilża. Daje efekt świeżej i promiennej skóry, skutecznie ją odświeża.

Aktywne składniki:

olej z kamelii japońskiej z wyspy Jeju koi i nawilża skórę

wyciąg z czystka skuteczny w pielęgnacji cery trądzikowej

prowitamina B5 i pochodna aminokwasu glicyny głęboko nawilża naskórek

aktywne salicylany z kory topoli osikowej

Seria jeju odpowiada na szczególne potrzeby młodej skóry. Poprawia wygląd, odświeża i upiększa. Pomaga pozbyć się niedoskonałości.
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Łagodzi i zaczerwienienia. Zawiera roślinne substancje aktywne. Pachnie koktajlem egzotycznych owoców - słodko i orzeźwiająco.

Przeznaczenie:

Mgiełka do twarzy i ciała z nutą mango, kokosa i papai dodaje energii i jest idealna po treningu, na lato czy w podróży.

Stosowanie:

Spryskać twarz i ciało z odległości minimum 20 cm. Omijać okolice oczu. Przeznaczona do codziennego użytku.

Skład wg INCI:

Aqua, PPg-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Betaine, Populus Tremuloides Bark Extract, Propylene Glycol,
Cistus Incantus Flower/Leaf/Stem Extract, Camellia Japonica Seed Oil, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Citral, Geraniol, Citronellol, Citric Acid.

Ziaja Jeju Piękne Włosy, Szampon do włosów i skóry głowy, 300ml.

Właściwości:

Szampon do włosów i skóry głowy, nawilża i wygładza włosy, pozostawia je lekkie i odświeżone.

Aktywne składniki: 

olej z kamelii japońskiej z wyspy Jeju regeneruje i nawilża

wyciąg z czystka zapobiega przetłuszczaniu się włosów

aktywne salicylany z kory topoli osikowej

roślinna pochodna aminokwasu glicyny skutecznie nawilża

Seria jeju odpowiada na szczególne potrzeby młodej skóry. Poprawia wygląd, odświeża i upiększa. Pomaga pozbyć się niedoskonałości.
Łagodzi i zaczerwienienia. Zawiera roślinne substancje aktywne. Pachnie koktajlem egzotycznych owoców - słodko i orzeźwiająco.

Przeznaczenie:

Szampon do włosów i skóry głowy z nutą mango, kokosa i papai nawet do codziennego mycia. Skutecznie oczyszcza i nawilża. Do
każdego rodzaju włosów.

Stosowanie:

Szampon nanieść na zwilżone włosy, masować do uzyskania piany. Dokładnie spłukać letnią wodą. Czynność powtórzyć.

Skład wg INCI:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Undecylenamidopropyl Betaine, Betaine, Populus Tremuloides
Bark Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Propylene Glycol, Cistus Incantus Flower/Leaf/Stem/Extract, Camellia Japonica
Seed Oil, Laureth-2, Inulin, Glycol Distearate, Laureth-4, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Benzoate, Farum (Fragrance), Limonene, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Citric Acid.

Ziaja jeju piękne włosy, dwufazowa odżywka do włosów, 125ml. 
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Właściwości:

Dwufazowa odżywka do włosów skutecznie nawilża i odżywia łuski włosów, zmniejsza ich łamliwość. Wzmacnia i wygładza włosy nie
obciążając ich. Kluczowe składniki odżywki to: olej z kamelii japońskiej z wyspy Jeju, wyciąg z czystka, aktywne salicylany z kory topoli
osikowej, roślinna pochodna aminokwasu glicyny. Produkt wegański.

Seria jeju odpowiada na szczególne potrzeby młodej skóry. Poprawia wygląd, odświeża i upiększa. Pomaga pozbyć się niedoskonałości.
Łagodzi i zaczerwienienia. Zawiera roślinne substancje aktywne. Pachnie koktajlem egzotycznych owoców - słodko i orzeźwiająco.

Przeznaczenie:

Dwufazowa odżywka do włosów z nutą mango, kokosa i papai ułatwia modelowanie i rozczesywanie oraz regeneruje i wygładza. Do
każdego rodzaju włosów.

Stosowanie:

Wstrząsnąć przed użyciem. Po ujednoliceniu dwóch faz spryskać odżywką umyte i osuszone ręcznikiem włosy. Nie spłukiwać.

Skład wg INCI:

Aqua, Dimethicone, Phenyl Trimethicone, Cetrimonium Chloride, Sodium Chloride, C12-13 Pareth-3, Sorbitan Sesquioleate, Camellia
Japonica Seed Oil, Betaine, Populus Tremuloides Bark Extract,Propylene Glycol, Cistus Incanus Flower/Leaf/Stem Extract, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Benzoate, Citric Acid, Parfum, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citral, Geraniol, Citronellol,
CI 16035.

Cechy produktów z linii Ziaja Jeju:

Preparat testowany dermatologicznie.

 

Producent: ZIAJA
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