Informacje o produkcie

Utworzono 18-05-2022

Kwiat pomarańczy - Orange Blossom Facial Wash 118 ml - Young Living Essential
Oils
Cena : 290,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Dodaj energii swojej codziennej pielęgnacji
dzięki Orange Blossom Facial Wash od Young Living. Stworzony przy użyciu 100%
naturalnych składników, ten produkt do oczyszczania twarzy dla skóry wrażliwej ogranicza
wydzielanie sebum oraz usuwa zanieczyszczenia i makijaż bez wysuszania i ściągania skóry.
Produkt Orange Blossom Facial Wash jest hipoalergiczny i delikatnie oczyszcza wszystkie
rodzaje skóry, ale świetnie sprawdza się zwłaszcza w przypadku skóry tłustej. A na
zakończenie zabiegów pielęgnacyjnych zastosuj krem Orange Blossom Moisturiser, aby
poczuć cytrusowy zastrzyk energii!

Orange Blossom Facial Wash od lat wchodzi w skład linii produktów do pielęgnacji od Young Living ale
teraz jest jeszcze lepszy niż kiedykolwiek! Przebadany dermatologicznie, ten produkt do oczyszczania
twarzy na bazie roślin został opracowany bez użycia składników pochodzących z pszenicy. Stworzony z
myślą o tłustej i wrażliwej skórze, ten niepodrażniający produkt świetnie sprawdzi się również dla innych
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rodzajów skóry, usuwając z porów brud i nadmiar sebum. W nowym, ulepszonym składzie pojawia się
opracowana przez D. Gary'ego Younga kompozycja olejków eterycznych, którą członkowie YL pokochali
od pierwszego wejrzenia.
WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI:
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Pomaga utrzymać zdrowy wygląd skóry
Pozostawia skórę czystą i miękką
Usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum z porów
Zmniejsza tłustość skóry i wydzielanie sebum
Zawiera naturalnie oczyszczające olejki eteryczne
Utrzymuje naturalne nawilżenie skóry
Sprawdzony i przebadany dermatologicznie
Stworzony z myślą o wrażliwej skórze

PRODUKT Z SERII:
Mydło Charcoal Soap

SPOSÓB UŻYCIA:
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Zmocz twarz ciepłą wodą. Wyciśnij niewielką ilość produktu na dłoń i delikatnie wmasuj w skórę. Osusz
za pomocą ręcznika. Zastosuj krem Orange Blossom Moisturiser, aby nadać skórze miękkość.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

SŁADNIKI:
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Przechowywanie:
Przechowuj w chłodnym, zacienionym miejscu.
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Woda, glukozyd decylowy, gliceryna, sok z liści aloesu (Aloe barbadensis), poliglukozyd kwasów oleju
kokosowego, monogliceryd kwasu oleinowego, monogliceryd kwasu kaprylowego, kwas cytrynowy,
guma ksantanowa, olej z nasion słonecznika (Helianthus annuus), żywica z kopaiwy (Copaifera
officinalis), olej z lawendy (Lavandula angustifolia*), kwas lewulinowy, monogliceryd kwasu
undecylenowego, olej z nasion andiroba (Carapa guaianensis), olej z owoców euterpy warzywnej (acai)
(Euterpe oleracea), lewulinian sodu, olej z paczulki wonnej (Pogostemon cablin*), olej z liści rozmarynu
(Rosmarinus officinalis*), olej ze skórki cytryny (Citrus limon*), ekstrakt z kwiatów nagietka lekarskiego
(Calendula officinalis), ekstrakt z liści herbaty chińskiej (Camellia sinensis), ekstrakt z kwiatów rumianku
pospolitego (Chamomilla recutita), ekstrakt z chlorelli zwyczajnej, ekstrakt z kwiatów pomarańczy
(Citrus aurantium dulcis), ekstrakt ze skórki pomarańczy (Citrus aurantium dulcis), ekstrakt ze skórki
cytryny (Citrus limon), ekstrakt z kwiatów/liści/łodyg dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum),
ekstrakt z listownicy (Macrocystis pyrifera), ekstrakt z owoców jabłka (Pyrus malus), ekstrakt z kwiatów
róży stulistnej (Rosa centifolia), ekstrakt z trzciny cukrowej (Saccharum officinarum)
* 100% czysty olejek eteryczny
Cena: 290PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 1-2 dni
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