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Medik8 Nourishing Body Cream
kod produktu: P06129
kategoria: SKŁADNIKI AKTYWNE > Witamina E

Producent: Medik8
146,00 zł
124,00 zł
Kod QR:

Nourishing Body Cream
Intensywnie nawilżający balsam do ciała
Pojemność: 250ml
Głęboko nawilżający i odżywczy balsam do ciała, opracowany z myślą o regeneracji suchej i
odwodnionej skóry. Kompleks Medik8 Moisture Magnets™ oraz naturalna gliceryna zatrzymują
wodę w skórze dla całodziennego komfortu oraz nawilżenia. Masło kakaowe – naturalny
emolient, pozostawia skórę miękką i elastyczną, bogata formuła kremu poprawia jej koloryt i
szybko się wchłania. Idealny kosmetyk do zastosowania po kąpieli. Nourishing Body Cream
łagodzi także oparzenia słoneczne oraz podrażnienia skóry. Krem został zaprojektowany z myślą
o zastosowaniu z Twoim ulubionym serum Medik8 – możesz dostosować odpowiednią
pielęgnację dla siebie. Zmieszaj kilka kropli serum z kremem przed nałożeniem na skórę, dla
głębokiego nawilżenia i odżywienia całego ciała.
Działanie:
Nourishing Body Cream to połączenie delikatnej tekstury kremu z najnowocześniejszym
kompleksem Moisture Magnets. Zawartość masła kakaowego, naturalnego emolientu, przywraca
skórze jej naturalną barierę ochronną. Kompleks nawilżaczy Medik8 łączy się z komórkami skóry,
wychwytując i zatrzymując wilgoć, dzięki czemu skóra pozostaje długotrwale odżywiona.
Cechy: brak syntetycznych barwników, brak parabenów, brak ftalanów, nie zawiera alkoholu,
odpowiedni dla wegan, nietestowany na zwierzętach.
Sposób użycia:
Niewielką ilość kremu rozprowadź na skórze ciała przeprowadzając delikatny masaż. Stosuj
codziennie rano i wieczorem. Do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku
kontaktu z oczami, należy przemyć je wodą. W przypadku podrażnienia zaprzestać użycia.
Składniki aktywne:
• Kompleks Moisture Magnets™ – kompleks nawilżaczy Medik8, które łączą się z komórkami
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skóry, wychwytując i zatrzymując wilgoć w skórze.
• Gliceryna – gliceryna działa jako naturalny środek utrzymujący wysoki poziom nawilżenia w
skórze.
• Masło kakaowe – naturalny emolient, bogaty środek nawilżający, który przywraca skórze jej
barierę ochronną.
Składniki:
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Stearic Acid, Saccharide Isomerate, Theobroma
Cacao (Cocoa) Seed Butter, Glycerin, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Cetearyl Alcohol, Camellia
Sinensis (White Tea) Leaf Extract, Benzyl Alcohol, Polyacrylamide, Phenoxyethanol,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, C13-14 Isoparaffin, Parfum (Fragrance),
Laureth-7, Triethanolamine, Ethylhexylglycerin, Dehydroacetic Acid, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Linalool, Potassium Sorbate, Citronellol, Sorbic Acid,
Hydroxycitronellal, Citral.
Cena: 146,00zł
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