Dane aktualne na dzień: 04-07-2022 04:57

Link do produktu: https://biomarkoweprodukty.pl/puder-do-kapieli-czekolada-wanilia-300g-p-343.html

PUDER DO KĄPIELI CZEKOLADA
WANILIA 300G
Cena brutto

29.00 zł

Cena netto

23.58 zł

Numer katalogowy

347

Opis produktu
Czym jest puder do kąpieli?
Puder do kąpieli to swego rodzaju naturalny zamiennik dla popularnie występujących soli i płynów do kąpieli. Posiada on takie same funkcje
myjące jak sól czy płyn do kąpieli, a jednocześnie dzięki swojemu naturalnemu składowi zastępuje użycie kremu lub balsamu nawilżającego.
Puder jak sama nazwa wskazuje jest drobnym proszkiem, który bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie uwalniając aromaty i tworząc delikatnie
przyjemną pianę.

Puder do kąpieli czekolada wanilia

Naturalny puder do kąpieli z masłem shea i olejem z pestek winogron. Pod wpływem ciepłej wody, puder rozpuszczając się masuje i uwalnia
nawilżające oleje i masła. Masło SHEA jest nierafinowane, dzięki czemu jest bogate w witaminy A i E, które sprawiają, że skóra po jego
zastosowaniu jest gładka, dobrze nawilżona i pokryta zabezpieczającym lipidowym filmem. Ponadto zawiera ono witaminę F, która pomaga
rozluźnić i rozgrzać napięte mięśnie.

Skład pudru do kąpieli czekolada wanilia

Sodium Bicarbonate – wodorowęglan sodu czyli soda oczyszczona. Może ona być bezpiecznie stosowana w kosmetykach, ponieważ jak
zapewniają eksperci nie powoduje ona żadnych reakcji alergicznych ani podrażnień. W pudrze do kąpieli znalazła się z tego powodu, iż
jako adsorbent pochłania wodę czyli nie dopuszcza do stwardnienia i zgruźlenia się pudru. Służy także jako regulator pH oraz jest
substancją wypełniającą, przyjemnie musuje po połączeniu się z wodą.
Starch – skrobia, jej obecność w tym produkcie ma spełniać podobne właściwości jak soda, czyli jest przeciwzbrylaczem, zmniejsza
lepkość pudru, sprawia, że puder pozostaje sypki.
Citric Acid – kwasek cytrynowy- ma działanie złuszczające oraz wyrównuje przebarwienia i rozjaśnia skórę.

jest naturalnym tłustym emolientem, który pozostawia
ochronną warstwę na skórze, ma on za zadanie zmniejszać ilość odparowywanej wody.
Dodatkowo natłuszcza, zmiękcza, wygładza.
Butyrospermum Parkii Seed Butter – masło shea

olej z pestek winogron jest naturalnym emolientem, który pozostawia na
skórze tłusty ochronny filtr co stanowi ochronę przed nadmierną utratą wody z powierzchni
skóry. Obecność tego oleju w peelingu wpływa na ostateczny efekt peelingu czyli sprawia, że
Vitis Vinifera Seed Oil -
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skóra jest zmiękczona i wygładzona.
Theobroma Cacao Powder – jest to masło z nasion kakaowca ma działanie natłuszczające i wygładzające. Dzięki swoim naturalnym
właściwościom pobudza produkcję kolagenu w skórze przez co staje się ona jędrna, napięta i elastyczna.
Parfum – zapach w tym wypadku zapach czekolady z wanilią. Dzięki temu zapachowi kąpiel będzie przyjemna o odprężająca a zmysły
zostaną ukojone przez przyjemny delikatny słodki zapach.

Czym jest Siła Natury

Inspiracją do powstania marki Siła Natury jest piękno przyrody znajdujące się w sercu Beskidu niskiego. Lasy, zielone polany i dziko żyjące
zwierzęta to krajobraz naszej codzienności, którym chcemy się podzielić z innymi. Jesteśmy częścią natury – zamiast z nią walczyć, zacznijmy
czerpać z Jej źródła. Przyroda choć niepozorna, od czasu do czasu pokazuje swoją moc. Podjęliśmy więc próbę okiełznania tej dzikiej energii,
zamykając ją w naszych produktach. Przy ich tworzeniu używamy tylko naturalnych, przyjaznych środowisku składników. Dołącz do naszej
zielonej brygady i daj się porwać Sile Natury.

Składniki: Sodium Bicarbonate, Starch, Citric Acid, Butyrospermum Parkii Seed Butter, Vitis Vinifera Seed Oil, Theobroma Cacao Powder,
Parfum.

Sposób użycia: Do wanny z ciepłą wodą wsypać ok. 70g pudru.

Ostrzeżenia: Nie stosować w okolicach oczu. W razie podrażnień skóry zaprzestać używania.

Waga: 300g
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