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Zestaw Kosmetyków Naturalnych
- Czekolada/Kawa
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

SUBTLE BEAUTY

Opis produktu
Zestaw Czekolada/Kawa

W skład zestawu wchodzą:
Balsam do ciała 250ml - Czekolada
Delikatny balsam do ciała oparty jest na bazie wyłącznie wysokiej jakości, certyfikowanych olejach roślinnych. Dzięki mieszance tych składników
balsam odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry. Pielęgnuje skórę suchą i pękającą, dojrzałą, uszkodzoną przez słońce. Balsam jest bardzo
lekki, niekleisty łatwo wchłania się przez skórę. Ma działanie silnie nawilżające i natłuszczające. Przywraca skórze poziom właściwego nawilżenia,
dzięki czemu staje się ona gładka i elastyczna. Wzmacnia i chroni warstwę lipidową skóry, dostarcza jej witaminy B, E i C. Doskonały do każdego
rodzaju skóry, także przetłuszczającej się. Nie zawiera parabenów, oleju mineralnego i parafiny. Systematycznie stosowany ujędrnia i napina
skórę.
Masło kawowe 100 ml
Masło kawowe ma działanie nawilżające, zmiękczające i przeciwzapalne. Działa antyoksydacyjnie chroniąc skórę przed niekorzystnym wpływem
wolnych rodników. Dzięki zawartości kofeiny pobudza krążenie w naskórku, tym samym poprawia odżywianie przez krew, zapobiega obrzękom,
zmniejsza widoczność cellulitu. Lepszy rezultat uzyska się wmasowując masło w wilgotną skórę. Charakteryzuje się jasno-brązową barwą,
gładką, jedwabistą konsystencją i przyjemnym aromatem świeżo palonej kawy. W temperaturze pokojowej jest miękkie, doskonale się
rozprowadza i wchłania w skórę.
Masło kawowe nadaje się do każdego rodzaju skóry.
Aplikowane w okolicy oczu może zmniejszać poranną opuchliznę i rozjaśniać cienie. Należy jednak uważać, by masło nie dostało się do oczu. Nie
poleca się aplikacji nierozcieńczonego masła na skórę twarzy.
Masło kawowe idealnie nadaje się do rozgrzewającego masażu całego ciała, zwłaszcza zmęczonych barków i szyi - zapach kojący skórę i zmysły.
Mydło naturalne - Czekolada - pielęgnacja skóry suchej, nawilżające.
Naturalne, ręcznie robione mydło powstaje na bazie najwyższej jakości czystych olei roślinnych z dodatkiem olejków eterycznych lub
aromatycznych, które nadają im wspaniały zapach. Mydło warzone jest według starej sprawdzonej receptury. Mydło czekoladowe zawiera
naturalne kakao, które ma właściwości silnie nawilżające, przeciwutleniające, tonizujące. Drenuje i pobudza metabolizm komórkowy, regeneruje,
działają kojąco. Polecane do pielęgnacji skóry zmęczonej, zestresowanej, wymagającej głębokiego nawilżenia. Mydła Subtle Beauty nie zawierają
składników pochodzenia zwierzęcego, konserwantów, chemicznych utwardzaczy i środków pieniących.
Waga 100g (+/-5g)
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