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Mydło do ciała i włosów 100 ml
Babcia Agafia
Cena

14,50 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

4630007831770

Producent

Agafia

Opis produktu
Delikatne mydło skomponowane ze 100% naturalnych składników. Delikatnie oczyszcza nie pozostawiając odczucia ściągania. Biała myjąca glinka pielęgnuje skórę,
przywracając jej miękkość i elastyczność, a włosom daje siłę i blask.
Kamczatska wulkaniczna glinka i 5 roślin z bogatą zawartością saponin (składnik spieniający), delikatnie oczyszczają ciało i włosy, pienią się i myją bez naruszenia
naturalnej ochrony skóry.
Oleje z roślin syberyjskich uzyskiwane w procesie zimnego tłoczenia zachowały wszystkie pożyteczne właściwości owoców i nasion. Dzięki wysokiej zawartości
nienasyconych kwasów tłuszczowych głęboko odżywiają i nawilżają skórę.

PRODUKT ZAWIERA 100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW

Sposób użycia: nanosimy mydło na wilgotne ciało i włosy. Masujemy do spienienia. Zmywamy ciepłą wodą.

Skład INCI: Glycerin, Kaolin, Sodium Cocoyl Isethionate, Clay (biała glinka kamczatska), Linum Usitatissimum Seed Oil (olej lniany), Pinus Sibirica Seed Oil (olej
cedrowy), Hippophae Rhamnoides Fruit Oil (olej z rokitnika), Rosa Canina Fruit Oil (olej dzikiej róży), Abies Sibirica Oil (olej pichtowy), Amaranthus Caudatus Seed Oil
(olej z szarłatu (amarantusa), Sinapis Alba Seed Oil (olej z gorczycy), Ricinus Сommunis Seed Oil (olej rycynowy), Saponaria Officinalis Extract (ekstrakt z mydlnicy
lekarskiej), Gypsophila Paniculata Extract (ekstrakt gipsówki), Glycyrrhiza Glabra Extract (ekstrakt lukrecji), Acanthophyllum Glandulosum Extract (ekstrakt
koliuczelistnika), Hyssopus Officinalis Extract (ekstrakt hyzopa lekarskiego), Parfum.

Kosmetyki rosyjskie Babuszki Agafia
Babuszka Agafia to rosyjski producent naturalnych kosmetyków, nie zawierający szkodliwych dodatków typu SLS czy SLES.
Kod rosyjskiej Agafii to 460 - to ta część kosmetyków produkowanych w Rosji. Ale Agafia otworzyła swoją "filię" na terenie
Estoni ( kod kraju 474) i te produkty zawierają niestety szkodliwe dodatki. Chociaż opakowania są prawie identyczne różnią się
składem. Dlatego zanim kupisz kosmetyki Agafia sprawdź kod (460) i skład.
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