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BODY BOOM PEELING
KAWOWY ENERGETYCZNY
GREJPFRUT 30G
Cena

8,30 zł

Cena poprzednia

11,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

5906395363261

Kod EAN

5906395363261

Producent

Bielenda Body Boom

Opis produktu
BODY BOOM PEELING KAWOWY ENERGETYCZNY GREJPFRUT 30G
Body Boom peeling kawowy energetyczny grejpfrut został stworzony z wysokiej jakości kawy robusty i wielu naturalnych składników , które
poprawią wygląd skóry oraz pomogą pozbyć się cellulitu i rozstępów.
Dzięki Body Boom peeling z grejpfrutem ciało będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek, a orzeźwiający zapach doda energii, skóra będzie gładka,
elastyczna i idealnie nawilżona.
Wskazówki od Body Boom oraz składniki aktywne:

Jak mnie stosować?
Wskocz ze mną pod prysznic i nawilż ciało wodą. Nałóż mnie na skórę i wcieraj okrężnymi ruchami. Pozostaw mnie na ciele 3-5 minut, a
następnie spłucz i ciesz się boską skórą!
Co mogę ci zaoferować?
Wspomagam walkę z cellulitem
Pobudzające i odżywcze działanie kawy robusty, wpływa na krążenie krwi i wspomaga walkę z cellulitem. Cztery tygodnie spotkań ze mną
zapewnią Twojej skórze piękny wygląd, rozstępy staną się mniej widoczne, a z cellulitem pożegnasz się raz na zawsze!
Wygładzam
Dzięki zawartym we mnie naturalnym składnikom ściernym, nadam Twojej skórze niezwykłej gładkości. Kawa robusta, różowa sól himalajska
oraz brązowy cukier skutecznie usuną martwy naskórek, pozostawiając Twoją skórę napiętą, wygładzoną i piękną.

Nawilżam
Po spotkaniu ze mną Twoja skóra nabierze miękkości i stanie się bardziej promienna. Zawarte we mnie oleje zapewnią dogłębne odżywienie i
nawilżenie, abyś poczuła się naprawdę pięknie! :)

Odkryj moje wnętrze:
Kawa robusta
Oprócz wspaniałego aromatu, jest idealnym przepisem na młodość, piękno oraz gładką skórę. Kawa robusta dzięki swoim właściwościom
pobudzającym, przyspiesza krążenie krwi, sprzyjając usuwaniu toksyn i walcząc z cellulitem.
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Cukier brązowy
Niezawodny składnik peelingujący, dzięki któremu Twoja skóra będzie dogłębnie oczyszczona i nawilżona. Odblokowuje pory i usuwa obumarły
naskórek, dzięki czemu skóra staje się wygładzona i piękna.

Kakao
Masło kakaowe zawarte w czekoladzie zmiękcza skórę, pomagając pozbyć się martwego naskórka. Dogłębnie nawilża i zapewnia odpowiedni
poziom nawilżenia skóry. Flawonoidy, epikatechiny, katechiny i procyjanidy zawarte w czekoladzie mają właściwości przeciwutleniające utrzymują równowagę pomiędzy naturalnie powstającymi w organizmie wolnymi rodnikami a antyoksydantami.

Różowa sól himalajska
Uznawana za najzdrowszą sól na świecie, działa relaksująco i antystresowo. Zawierając moc substancji mineralnych, elektrolitów oraz
pierwiastków, przyspieszy metabolizm komórkowy, poprawi krążenie oraz wygładzi i ujędrni Twoją skórę.

Olej arganowy
Ten otrzymywany z owoców drzewa arganowego olej, zawiera w sobie bogactwo składników, doskonale wpływających na skórę. Dzięki
obecności witaminy E, kwasu ferulowego oraz karotenoidów posiada silne działanie antyoksydacyjne i chroni strukturę skóry przed
uszkodzeniami. Dodatkowo posiada potwierdzone działanie uelastyczniające, upiększające i nawilżające skórę.

Olej makadamia
Poprawia wygląd skóry, dogłębnie ją nawilża, regeneruje i uelastycznia. Zawarte w oleju witaminy A oraz E działają przeciwstarzeniowo,
powodując że skóra staje się promienna i gładka. Dodatkowo olej makadamia wykazuje właściwości antyoksydacyjne oraz antybakteryjne, a
poprawiając krążenie krwi, skutecznie walczy z cellulitem.

Olej ze słodkich migdałów
Przywraca skórze blask, usuwając martwy naskórek i dogłębnie nawilżając. Olej ze słodkich migdałów łagodzi stany zapalne i podrażnienia, a
jego depigmentacyjne właściwości sprawiają, że wyrównuje koloryt i redukuje przebarwienia.

Witamina E
Dzięki właściwościom przeciwutleniającym, opóźnia proces starzenia się skóry. Dogłębnie odżywia, regeneruje oraz nawilża ciało, dzięki czemu
skóra staje się jędrna, gładka i pełna naturalnego blasku.
INCI

Coffea Robusta Seed Powder, Sodium Chloride, Parfum, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Argania
Spinosa Kernel Oil, Theobroma Cacao Seed Powder, Sucrose, Olus Oil, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Farnesol, Limonene,
Linalool.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

