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SHAMASA Czarne Mydło 65g
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Shamasa Czarne mydło afrykańskie, 65 g

Opis produktu
Czarne mydło afrykańskie polecane szczególnie dla skóry wrażliwej, atopowej, skłonnej do podrażnień a także trądzikowej.

Czarne mydło afrykańskie
Nazwać je "mydłem" to mało powiedziane. Dzięki TYLKO naturalnym składnikom (olej kokosowy, palmowy, masło shea, strąki kakaowca)
pielęgnuje skutecznie, łagodnie i rozpieszcza każdy rodzaj skóry.

To produkt który rozpieszcza skórę. Określenie "mydło" nie oddaje w pełni jego zalet. TYLKO naturalne składniki (olej kokosowy,
palmowy, masło shea i strąki kakaowca) zapewniają łagodną i skuteczną pielęgnację każdego rodzaju skóry i w każdym wieku. Ręcznie
wyrabiane, sprawia, że jest nie tylko kosmetykiem, ale częścią życia i kultury mieszkańców regionu z którego pochodzi - Ghany...

WŁAŚCIWOŚCI i ZALECENIA W STOSOWANIU MYDŁA

pielęgnuje każdy rodzaj cery
dba o nawilżenie
łagodzi podrażnienia
reguluje wydzielanie sebum, stąd szczególnie sprawdza się przy pielęgnacji cery tłustej i mieszanej
łagodzi objawy trądziku, łojotoku
oczyszcza skórę głowy, dlatego skutecznie walczy z łupieżem
ze względu na wyłącznie naturalne składniki polecane do depilacji
do stosowania jako maseczka na twarz
Mydło na sucho ma postać plastycznej masy, nawet pokruszenie nie popsuje jego właściwości. Wystawione na działanie wody przybiera
postać gładą i jednolitą. Bardzo dobrze się pieni. Może być stosowane do włosów. (sama piana)
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 Opakowanie w duchu less waste, papier i sznurek naturalny.

* przed zastosowaniem należy sprawdzić indywidualną reakcję skóry na produkt

INCI: Saponfied Butyraspermum Parkii Butter, Saponified Cocos Nucifera Oil, Saponified Elaeis Guineensis Oil, Theobroma Cocoa Ash

Dystybutor
Shamasa
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