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Babcia Agafia RBA Krem do stóp Jałowcowy 75 ml
www.wispol.tiointeractive.pl/babcia-agafia-rba-krem-do-stop-jalowcowy-75-ml-produkt-35439.html

Cena brutto:

5.49 zł

Jałowcowy krem do stóp przeciw zgrubieniom i odciskom
Jałowcowy krem do stóp przeciw zgrubieniom i odciskom pomaga pozbyć się zgrubień i odcisków, czyniąc skórę stóp miękką i delikatną.
Od czasów starożytnych zaobserwowano życiodajną moc jałowca.
Jest uważany za symbol życia wiecznego przez naród Buriacji.
W tych obszarach powietrze jest znacznie czystsze i zdrowsze, będąc w takich gajach raz, pojawia się uczucie napełnienia mocą i energią.
Olej Jałowcowy ma działanie przeciwzapalne i antyseptyczne, głęboko odżywia i regeneruje ze względu na wysoką zawartość tanin i lotnej produkcji,
których zawartość jest 6 razy więcej niż w innych drzewach iglastych.
Dlatego stworzyliśmy dla Państwa serie środków na bazie Jałowca.
Narodowy środek przeciw zgrubieniom i odciskom
Zawiera Witaminę C.
Zawiera olejek jagód leśnych
Zawiera Organiczny ekstrakt jałowca na olejku z piołuny.
Składniki aktywne:
Sok z jagód jałowca ma działanie przeciwzapalne i antyseptyczne, głęboko odżywia i regeneruje skórę stóp.

Olej arktycznego piołunu skutecznie zmiękcza zrogowacenia i odciski.
Ekstrakt krwawnika intensywnie nawilża i wygładza skórę, zmniejsza suchość stóp, ma silne działanie gojące.
Sposób użycia: nanieść na czystą i suchą skórę stóp.
Skład INCI : Aqua, Cetearyl Alcohol, Urea, Isopropyl Palmitate, Stearic Acid, Palmitic Acid, Petrolatum, Tocopheryl Acetate, Juniperus Communis Fruit
Extract*, Vaccinium Macrocarpon Seed Oil, Vaccinium Vitis-Idea Seed Oil, Achillea Asiatica Extract*, Artemisia Vulgaris Extract, Artemisia Absinthium
Herb Oil, Sodium Polyacrylate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Sodium Cetearyl Sulfate, Xanthan Gum, Juniperus Communis Oil, Parfum, Benzyl Alcohol,
Ethylhexylglycerin,Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Linalool, CI 42090, CI 19140, CI 42051.
Objętość: 75 ml
Kraj pochodzenia: Estonia

*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.

