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Insight - płyn do mycia brody 250ml pielęgnacja dla mężczyzn
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

INS080

Kod EAN

8029352354120

Producent

Insight

Opis produktu
Opis produktu:
Naszym celem z INSIGHT MAN jest odzyskanie smaku odkrycia, nawet w małych codziennych gestach, zaczynając od troski o
swoje ciało w wizji dobrego samopoczucia, w której kreacja własnego
stylu staje się jego wyrazem.
Linia wzbogacona została o specjalistyczne produkty do oczyszczania, zmiękczania oraz pielęgnacji brody i zarostu. Jest to
świetna propozycja dla mężczyzn, którzy chcą zadbać o siebie w męskim
stylu.

Zawiera delikatne środki powierzchniowo-czynne pochodzenia naturalnego, myje i jednocześnie nawilża zarost i skórę,
pomaga utrzymać brodę miękką oraz elastyczną. Zalecany do codziennego stosowania.
Ekstrakty przewodnie linii:
+ organiczny ekstrakt z daktyli
+ organiczny ekstrakt z orzechów włoskich
+ organiczny ekstrakt z imbiru
Ekstrakt z daktyli:
Ekstrakt z daktyli bogaty jest w saponiny,
substancje o właściwościach przeciwzapalnych, witaminy oraz sole mineralne. Jest bogaty
we flawonoidy i substancje przeciwutleniające, które zapobiegają starzeniu się skóry.
• DZIAŁA ANTYOKSYDACYJNIE:
chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, dzięki dużej zawartości witamin i flawonoidów
• ZMIĘKCZA, ODŻYWIA:
ma właściwości nawilżające, uelastyczniające i tonizujące
Ekstrakt z orzechów włoskich:

wygenerowano w programie shopGold

Ecolevel Sp. z o.o.
05-250 Radzymin
www.planet.ecolevel.eu
sklep@ecolevel.eu
tel: 022-205-01-40

• NAWILŻA, ODBUDOWUJE:
dzięki zawartości kwasu tłuszczowego omega-3
i zawartości potasu. przyspiesza odnowę komórkową, pielęgnuje i nadaje połysk brodzie.
• PRZECIWZAPALNY, ANTYBAKTERYJNY:
ze względu na wysokie stężenie witaminy E posiada właściwości antyoksydacyjne i kojące.
Organiczny ekstrakt z imbiru:
• WZMACNIA, STYMULUJE:
imbir pobudza krążenie krwi, a tym samym stymuluje
cebulki włosów do wzrostu jednocześnie wzmacniając je.
• PRZECIWZAPALNY, ANTYOKSYDANT:
bogaty w witaminę E, imbir jest doskonałym sprzymierzeńcem, aby chronić skórę przed
agresywnymi czynnikami zewnętrznymi.
PRZETESTOWANY DERMATOLOGICZNIE NA WRAŻLIWEJ SKÓRZE

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząśnij, nałóż na mokrą brodę, wmasuj i dokładnie spłucz.

Skład Insight:
Organiczny ekstrakt z daktyli, organiczny ekstrakt z orzechów włoskich, organiczny ekstrakt z imbiru
pH 4,75 – 5,0
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