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Insight - płyn do mycia ciała i włosów
100ml-kuracja dla mężczyzn
Cena

23,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

INS079

Kod EAN

8029352355615

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.
Delikatne rozwiązanie myjące do włosów i ciała. Zachowuje równowagę hydrolipidową skóry.
Ekstrakty przewodnie linii:
+ organiczny ekstrakt z daktyli
+ olejek z drzewa herbacianego
+ organiczny ekstrakt z aloesu
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
Olejek z drzewa herbacianego:
• ANTYSEPTYCZNY, OCZYSZCZA:
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olejek ma właściwości przeciwzapalne, działa antybakteryjnie i zapobiega podrażnieniom.
• BALSAMICZNY, ORZEŹWIAJĄCY:
dzięki charakterystycznemu zapachowi działa odświeżająco i regenerująco na skórę.
Organiczny ekstrakt z aloesu:
• KOJĄCY, PRZECIWZAPALNY:
podwyższona obecność minerałów w aloesie ułatwia leczenie podrażnień i stanów zapalnych skóry.
• NAWILŻA, ODBUDOWUJE:
dzięki wysokiej zawartości witamin i polisacharydów działa nawilżająco i regenerująco.
PRZETESTOWANY DERMATOLOGICZNIE NA WRAŻLIWEJ SKÓRZE

Sposób użycia:
Nałóż wystarczającą ilość produktu na wilgotną skórę i włosy, delikatnie wmasuj i dokładnie spłucz.

Skład Insight:
Organiczny ekstrakt z daktyli, olejek z drzewa herbacianego, organiczny ekstrakt z aloesu
pH4,5 – 5,0
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