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iUNIK Calendula Cleansing Oil Olejek do demakijażu 200 ml
 

Cena: 83,80 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo iUNIK

Opis produktu
 

iUNIK Calendula Cleansing Oil Olejek do demakijażu
Olejek oczyszczający wzbogacony 94% naturalnymi olejkami z 6 różnych roślin w celu pozbycia się nawet ciężkiego makijażu. Lekki
olejek pomaga także łagodzić skórę i minimalizować zaskórniki i rozszerzone pory. Zawiera ekstrakt z nagietka. iUNIK All-in-one
Cleansing Oil, którego podsatwą jest wzbogacony o 94% oleju roślinnego i ekstraktu z nagietka usuwa silny makijaż. Olejek daje efekt
głębokiego oczyszczania dzięki skutecznej pielęgnacji skóry. Usuwa pozostałości makijażu i zaskórniki, aby uzyskać czystą i gładką
skórę.

Olejek to lekka, olejowa konsystencja zmieszana z 6 rodzajami naturalnego oleju roślinnego, które zapewniają działanie nawilżające i
odżywcze, aby Twoja skóra stała się zdrowa i nawilżona.

Główne składniki:

ekstrakt z nagietka - Doskonale regeneruje skórę, pomaga uporać się z niemal wszystkimi jej niedoskonałościami – zaskórnikami,
trądzikiem, łuszczeniem się, przeciwdziała rozstępom. Likwiduje szorstkość skóry, nawilża i zmiękcza. Działa też wygładzająco i
ochronnie dzięki właściwościom antyoksydacyjnym. Kosmetyki z nagietkiem są polecane zwłaszcza do skóry problematycznej,
zniszczonej, suchej i wrażliwej.

Sposób użycia:

1. Dozuj umiarkowaną ilość na suche dłonie i delikatnie wmasuj w twarz, obracając, aż makijaż i zanieczyszczenia zostaną całkowicie
stopione.

2. Następnie dokładnie spłucz letnią wodą.

Skład: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Canola Oil, Calendula Officinalis Flower extract, Sorbeth-30 Tetraoleate, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Cananga odorata flower oil, Sorbitan Sesquioleate
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Stan: Nowy
Rodzaj: Olejki
Marka: inna marka
Typ skóry: Do wszystkich typów skóry
Produkt nie zawiera: parabenów|silikonów
Wielkość: Produkt pełnowymiarowy
Opakowanie: butelka z pompką
Pojemność: 200
EAN: 8809429957115
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.e-drogeria.com
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

