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Biały Jeleń Hipoalergiczny krem-żel do opuchniętych nóg i stóp
100 ml
www.wispol.tiointeractive.pl/bialy-jelen-hipoalergiczny-krem-zel-do-opuchnietych-nog-i-stop-100-ml-produkt-31806.
html

Cena brutto:

13.90 zł

Hipoalergiczny krem-żel do opuchniętych nóg i stóp Biały Jeleń zapewnia uczucie lekkości i świeżości. Nie zawiera tradycyjnego mentolu, lecz
składniki czynne wyłącznie pochodzenia roślinnego. Nie zawiera: alergenów, parabenów, silikonów i barwników. Substancje pielęgnujące: Ekstrakt z
liści winorośli właściwej i ekstrakt z kory sosny ? zmniejsza kruchość i przepuszczalność naczyń włosowatych, pobudza mikrokrążenie, dzięki czemu
daje uczucie lekkości nóg Ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego ? ważny w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego, obkurcza naczynia krwionośne
Ekstrakt z liści oczaru wirginijskiego ? działa przeciwzapalnie i ściągająco Ekstrakt z imbiru cytwarowego ? poprawia wygląd nóg, działa
przeciwstarzeniowo Kompleks M-PCA ? chłodzi, nawilża, odświeża, zmniejsza zaczerwienienia skóry Ekstrakt z kasztanowca ? likwiduje obrzęki,
poprawia krążenie, działa przeciwzapalnie, zapobiega pękaniu naczyń krwionośnych i tworzeniu się pajączków. Sposób użycia: Stosować zewnętrznie

kilka razy dziennie na opuchnięte i zmęczone nogi oraz stopy. Wmasować krem-żel w skórę, pozostawić do wchłonięcia. Po użyciu należy umyć ręce,
nie stosować na twarz, w okolicach błon śluzowych oraz na uszkodzoną skórę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Najlepiej zużyć
przed końcem: data na zgrzewie. Przebadany dermatologicznie wśród osób o skórze wrażliwej z dodatnim wywiadem w kierunku atopii.
Skład/Ingredients: Aqua, Sodium Polyacrylate, Isotridecyl Isononanoate, Trideceth-6, Glycerin, Butylene Glycol, Aesculus Hippocastanum Seed Extract,
Menthyl PCA, Zingiber Zerumbet Extract, Propylene Glycol, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Pinus Pinaster Bark Extract, Ruscus Aculeatus Root
Extract, Vitis Vinifera Leaf Extract, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Parfum.

*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.

