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BIOMAŚĆ NAGIETEK maść 50 ml
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
NAGIETEK BIOMAŚĆ
Z liofilizowanym ekstraktem z kwiatów nagietka

Biomaść Nagietek jest innowacyjnym produktem charakteryzującym się obecnością liofilizowanego ekstraktu z nagietka, który zapewnia
wysokie stężenie składników aktywnych i który, w połączeniu z ekstraktem olejowym z dziurawca, tworzy pełnowartościową maść. Jej
łagodzące i odbudowujące działanie jest szczególnie zalecane dla skóry wrażliwej i delikatnej, takiej jak skóra niemowląt i dzieci, we
wszystkich przypadkach zaczerwień i podrażnień spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.

Sposób użycia:
aplikować maść delikatnie masując określone partie ciała ruchami okrężnymi, aż do całkowitego jej wchłonięcia. Zaleca się 2-3 aplikacje
dziennie.

Substancje czynne:
liofilizowany ekstrakt z kwiatów nagietka 1% (mianowany na zawartość flawonoidów całkowitych w przeliczeniu na hiperozyd 1,2%);
ekstrakt olejowy z dziurawca 5%, olej z jojoby 10%, olejek eteryczny z lawendy prawdziwej 0,6%; roztwór wodny ze śluzów prawoślazu
56%; odwodniony żel z liści aloesu zwyczajnego 0,3% 200:1.

Kosmetyk biologiczny
Produkt zrealizowany zgodnie z normą produkcyjną „Norma dla uzyskania Kosmetyków Ekologicznych”, która przewiduje stosowanie
surowców pochodzących z Upraw Ekologicznych (Rozp. WE 834/2007) oraz stosowanie składników kosmetyków naturalnych i/lub
pochodzenia naturalnego o maksymalnej dermo – kompatybilności z uwzględnieniem środowiska. Naturalny zapach uzyskany przy
użyciu czystych olejków eterycznych i ekstraktów roślinnych.
Bez pochodnych ropy naftowej, parabenów, barwników, PEG, SLS, SLES - BEZ OGM.

Składniki:
aqua/water, simmondsia chinensis seed oil*/simmondsia chinensis (jojoba) seed oil*, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride,
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 helianthus annuus seed oil*/helianthus annuus (sunflower) seed oil*, dicaprylyl carbonate, cetearyl glucoside, glycerin, glyceryl stearate,
sodium stearoyl glutamate, calendula officinalis flower extract*, althaea officinalis root extract*, hypericum perforatum flower/leaf/stem
extract*, aloe barbadensis gel powder*/aloe barbadensis leaf juice powder*, lavandula angustifolia flower oil/lavandula angustifolia
(lavender) flower oil, citric acid, sodium dehydroacetate, xanthan gum, tocopheryl acetate, potassium sorbate, sodium silicate, benzyl
alcohol, coumarin, limonene, geraniol, linalool.
* Składniki organiczne
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