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Ujędrniający krem przeciw
rozstępom 90-60-90 200ml Alkemilla
Cena

99,95 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

8051414382697

Kod producenta

ALK269

Kod EAN

8051414382697

Opis produktu
Ujędrniający krem przeciw rozstępom 90-60-90 200ml - Alkemilla

Ujędrniający krem przeciw rozstępom Alkemilla z serii 90-60-90 o aksamitnej konsystencji, szybko się wchłania i nie
pozostawia tłustego filmu. Formuła kremu oparta na organicznych olejach i ekstraktach roślinnych tonizuje i odżywia skórę
oraz skutecznie zapobiega powstawaniu rozstępów. Stosowanie kremu sprawia, że skóra staje się miękka, elastyczna, gładka i
aksamitna w dotyku. Cenne oleje takie jak: olej słonecznikowy, olej ze słodkich migdałów, morelowy, kokosowy, sezamowy,
olej z róży rdzawej i oliwa extra virgin, bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę E, głęboko odżywiają, chronią
przed starzeniem się skóry, poprawiają jędrność i elastyczność skóry oraz stymulują rotację komórek. Krem ma również
działanie zmiękczające i tonizujące dzięki ekstraktom z lnu, owsa, prosa i pomarańczy.

certyfikat: AIAB
produkt wegański
nie testowany na zwierzętach
nie zawiera: PEG, EDTA, parabenów, SLS, glikolu propylenowego, BHT, BHA, silikonów i wazeliny
testowany na zawartość niklu, chromu i kobaltu
pojemność: 100ml
Sposób użycia:
Nakładać rano i wieczorem na brzuch, pośladki, uda i biodra. Wmasować aż do całkowitego wchłonięcia.
UWAGA !!!
- po użyciu dokładnie umyć ręce i unikać kontaktu z oczami
- przechowywać w chłodnym miejscu z dala od dzieci
- stosować tylko na zdrową skórę
INCI:
Aqua [Water],Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (*),Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil (*),Sesamum indicum
(Sesame) seed oil (*),Caprylic/capric triglyceride,Cetearyl alcohol,Sorbitol,Myristyl lactate,Myristyl myristate Lauryl
glucoside,Cocos nucifera (Coconut) oil,Olea europaea (Olive) fruit oil (*),Polyglyceryl-2dipolyhydroxystearate,Polyglyceryl-3
polyricinoleatePrunus armeniaca (Apricot) kernel oil,Sodium cetearyl sulfate,Rosa rubiginosa seed oil (*),Avena sativa (Oat)
bran extract (*),Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*),Panicum miliaceum extract (*),Citrus aurantium dulcis
(Orange) flower extract (*),Tocopherol,Xanthan gum Glycerin,Benzyl alcohol,Parfum [Fragrance],Benzoic acid,Benzyl
salicylate,Dehydroacetic acid,Coumarin,Sodium hydroxide,Linalool,Geraniol,Citronellol,Hexyl
cinnamal,Hydroxycitronellal,Limonene
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* z kontrolowanych upraw ekologicznych

Koszty wysyłki
Biolinea.pl
Kosmetyki naturalne i ekologiczne

Wartość zamówienia

do 148,99 zł
(dla zamówień przedpłaconych)

Przesyłka Kurierska
czas dostawy 1-2 dni

12,95 zł

Paczkomaty 24/7 Inpost
deklarowany czas dostawy 1-2
dni

10,95 zł

Poczta Polska odbiór w Punkcie
deklarowany czas dostawy do
2-3 dni

10,95 zł

Paczka w RUCHU
deklarowany czas dostawy do
5 dni

9,95 zł

Przy wysyłce z opcją płatności za pobraniem doliczamy opłatę w wysokości: 5 zł

Biolinea.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Wartoś

powy

(dla zamówie

