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BODY BOOM PEELING SOLNY
SEAWEED UJĘDRNIAJĄCODETOKSYKUJĄCY 100G
Cena

18,10 zł

Cena poprzednia

26,25 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

5903031255805

Kod EAN

5903031255805

Producent

Bielenda Body Boom

Opis produktu
BODY BOOM PEELING SOLNY SEAWEED UJĘDRNIAJĄCO-DETOKSYKUJĄCY 100G
Peeling solny ujędrniająco-detoksykujący do ciała. Skutecznie złuszcza martwy naskórek, ujędrnia i detoksykuje. Dodatek
naturalnych, wysokiej jakości olej nawilży i pozostawi skórę gładką w dotyku. Poczujesz się zregenerowana, a masaż stanie
się przyjemnością. Efekty zobaczysz już od pierwszego użycia.. Został stworzony na bazie naturalnej (95% składników
pochodzenia naturalnego) wegańskiej formuły. Produkt polski.
Nie zawiera SLS, PEG-ów, parabenów i olei mineralnych.
Stosowanie: stosuj mnie 2-3 razy w tygodniu dla najlepszych efektów:
1. Wskocz ze mną pod prysznic - nawilż ciało, stopy, dłonie i twarz wodą. 2. Nałóż mnie na skórę i wcieraj okrężnymi
ruchami. 3. Pozostaw mnie na ciele 3-5 minut. 4. Spłucz i ciesz się boską skórą!
Po peelingu zastosuj ulubiony kosmetyk BodyBoom
Jeżeli wpadł Ci w oko, wypłucz je czystą wodą. Zanim nałożysz mnie na całe ciało, dzień wcześniej przetestuj mnie na małym
fragmencie skóry. W wypadku reakcji alergicznej natychmiast przestań mnie stosować.
Składniki: Alga laminaria łagodzi podrażnienia, chroni skórę właściwą i wspomaga działanie redukujące cellulit. Sól
magnezowa złuszcza martwy naskórek i pobudza mikro-krążenie. Detoksykuje, wygładza, oczyszcza i ujędrnia skórę. Glinka
dzięki właściwościom antyseptycznym i oczyszczającym zapewnia skórze zdrowy i piękny wygląd. Olej ze słodkich
migdałów ujednolica koloryt, przyczynia się do regulacji gospodarki wodno–lipidowej naskórka. Wspomaga walkę z cellulitem.
Silnie nawilża i regeneruje nawet najbardziej suchą i zniszczoną skórę. Jaśmin wzbogaca naturalny skład peelingu i nadaje
konsystencji pięknego wyglądu.
Skład: Sucrose, Sodium Chloride, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Magnesium Sulfate (Epsom Salts), Persea
Gratissima (Avocado) Oil, Vegetable Oil, Laminaria Digitata Powder, Jasminum Sambac (Jasmine) Flower, Kaolin, Tocopheryl
Acetate, Parfum (Fragrance), Hydroxycitronellal, Linalool, Limonene.
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