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tel. : 177707177

Ava Aloe Organic Krem na dzień Anti-aging 50ml
www.wispol.tiointeractive.pl/ava-aloe-organic-krem-na-dzien-anti-aging-50ml-produkt-43687.html

Cena brutto:

27.99 zł

Krem na dzień anti-aging
Najwyższy stopień naturalności kosmetyku
OPUNCJA I ALOES
- odmładza
- głęboko nawilża
- łagodzi podrażnienia
Odmładzający naturalny i organiczny, certyfikowany krem na dzień o skutecznym działaniu przeciwzmarszczkowym i wygładzającym skórę. Zawiera
ekologiczne oleje i składniki aktywne, które przywracają młody wygląd skóry, skutecznie łagodzą podrażnienia, opóźniają proces starzenia,
intensywnie nawilżają, ujędrniają i rewitalizują skórę. Formuła kremu oparta jest na połączeniu masła aloesowego oraz organicznego soku z liści Aloe
Vera z ekstraktem z opuncji figowej, będącej źródłem wielu składników odżywczych w tym witaminy C, wapnia i fosforu. Działanie odmładzające
wzmacnia ekstrakt z zielonej herbaty.
Sposób użycia: Codziennie rano nanieść krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostawić do wchłonięcia. Doskonały pod makijaż.
Ingredients (INCI): Aqua, Lavandula Angustifolia Flower Water*, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Cetearyl
Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, Olea Europaea Fruit Oil, Zea Mays Starch*, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Opuntia Ficus-Indica
Stem Extract**, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Hydrogenated Vegetable Oil, Phytosterols, Beta-sitosterol, Olea
Europaea Oil Unsaponifiables, Cocos Nucifera Oil, Tocopherol, Squalene, Glyceryl Stearate, Sodium Phytate, Glyceryl Linolenate, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid, Sodium Dehydroacetate, Benzyl Alcohol, Parfum, Citronellol, Geraniol, Linalool.
*składniki z plantacji monitorowanych
** wykonane z organicznych składników
98% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego

29% składników organicznych z plantacji monitorowanych
Naturalny i Organiczny Kosmetyk Certyfikowany przez ECOCERT Greenlife
Pojemność: 50 ml

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepach mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

