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Ritualia Delight krem brązujący do ciała i twarzy 250ml
 

Cena: 37,73 PLN

Opis słownikowy

Dla dzieci Nie

Działanie brązuje, nawilżające

Gramatura ml

Konsystencja krem

Linie elitarne nie

Lokalizacja całe ciało

Pielęgnacja ciała tak

Pojemność 250

Producent OnlyBio

Płeć damski

Słońce nie

Opis produktu
 

KREM BRĄZUJĄCY DO CIAŁA I TWARZY
98% składników pochodzenia naturalnego

Złocista opalenizna
Skóra muśnięta słońcem jest błogim wspomnieniem minionego lata. Gdy tylko zechcesz, przywołaj myśli o chwilach, kiedy czułaś się
szczęśliwa i spokojna, dzięki trwałej i złocistej opaleniźnie. Krem brązujący do ciała i twarzy Ritualia by OnlyBio to pierwszy na
rynku naturalny produkt tego typu z czystym składem.

Innowacyjny i lekki
Od teraz możesz czerpać to, co najlepsze w naturze tak jak lubisz – na swoich warunkach. Innowacyjna i lekka formuła kremu
brązującego OnlyBio jest wydajna i pozwala stopniować odcień opalenizny, bez konieczności nadmiernej ekspozycji na słońce.
Nie pozostawia mało estetycznych smug czy plam. Zamiast tego rozpromienia skórę, dodając jej zdrowego blasku. Aplikacja jest
przyjemnym rytuałem, podczas którego towarzyszyć będzie Ci kuszący, orientalny zapach.

Naturalne składniki
Krem brązujący Ritualia by OnlyBio pielęgnuje skórę, dbając nie tylko o jej wygląd, ale i kondycję. Zawiera 98% naturalnych składników,
wyselekcjonowanych z myślą o Twoim pięknie. Kompozycja olejów, m.in. z awokado, lnianego, migdałowego, sezamowego oraz
canola, odżywia i nawilża, dając uczucie komfortu. Natomiast olej z baobabu i masło kakaowe zapobiegają przesuszaniu skóry, także

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.glownadermo.pl


 
BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI

SPÓŁK
Chełmska 50/77, Warszawa

669304080
 
wrażliwej.

Najwyższa jakość
Oferujemy Ci najwyższej jakości składniki pochodzenia roślinnego, które są bezpieczne podczas stosowania. W produkcie nie znajdziesz
parafiny, olejów mineralnych, silikonów, pochodnych plastików, donorów formaldehydów, sztucznych barwników, konserwantów czy
parabenów.

Sposób użycia: Dokładnie wmasuj w skórę ciała i twarzy niewielką ilość kremu, następnie umyj dłonie. Możesz stosować codziennie, do
uzyskania upragnionego efektu.
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