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Serce anatomiczne Zombie mydło glicerynowe z olejkiem
z Kiwi
Cena

12,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Wyczarovane Hand Made

Opis produktu
Serce anatomiczne Zombie - mydło glicerynowe z olejkiem z Kiwi.
WYJĄTKOWY I NIEPOWTARZALNY, PIĘKNY AROMAT MYDEŁKA.
Mydło wytwarzane ręcznie, o zapachu Kiwi.
Zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie.
Sprawia, że skóra staje się lśniąca i pachnie delikatnie.
Mydełko glicerynowe nie wysusza skóry.
Masa netto mydła : 46 g (+/- 5g)
WYMIARY MYDEŁKA : 75 X 55 X 25 mm
Mydełka wyprodukowane ręcznie, wyłącznie na naturalnych składnikach bez sztucznych konserwantów.

Mydełko idealnie sprawdzi się zarówno przy codziennej higienie jak również jako niepowtarzalny dodatek do dekaracji łazienki. Zapakowane w
celofan z uroczą kokardką i bilecikiem informującym o zapachu będzie również doskonałym pomysłem na prezent.
INCI: Aqua, Glycerin, Sorbitol, Sodium Stearate, Sodium Laurate, Propylene Glycol, Sodium Oleate, Sodium Myristate, Sodium Chloride, Glyceryl Mono Laurate,
Cocamidopropyl Betaine, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Shea Butter, Sodium Thiosulphate, Sodium Citrate, Citric Acid, Trisodium Sulfosuccinate, Pentasodium Pentatate,
Tetrasodium Etidronate.

Mydło glicerynowe – właściwości:
zmiękcza i nawilża skórę suchą, nie pozostawia uczucia ściągnięcia i osadu na skórze
łagodzi podrażnienia i może być stosowane do skóry wrażliwej, poprawia jej kondycję i nie zaburza pracy skóry
jest doskonałe dla delikatnej i cienkiej skóry dziecięcej, nie ma w składzie chemii agresywnej dla skóry
oddziałuje na cały organizm poprzez wpływ zapachów na samopoczucie
przy prawidłowym stosowaniu jest wydajne
pomaga utrzymać naturalny poziom nawilżenia skóry – po użyciu mydeł glicerynowych kosmetyki do ciała mogą być stosowane
oszczędniej, są bardziej wydajne i skuteczne
mimo,iż jest mydłem w kostce nie wysusza skóry
pieni się delikatnie, ma łagodną, naturalną bazę myjącą
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Myd?o najlepiej jest przechowywa? w zamkni?tym pojemniku lub mydelniczce. Myd?a nie nale?y pozostawia? w wodzie lub mokrego, bezpo?rednio na wannie lub umywalce.
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