
 
BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI

SPÓŁK
Chełmska 50/77, Warszawa

669304080
 
 

Wood zestaw naturalny żel pod prysznic Drzewo Cedrowe
400ml + naturalny szampon do włosów Drzewo Gwajakowe
300ml
 

Cena: 43,69 PLN

Opis słownikowy

Działanie oczyszczające, odświeża, regeneruje,
relaksujące, wygładza

Gramatura sztuka

Konsystencja szampon, żel

Linie elitarne nie

Lokalizacja całe ciało

Pielęgnacja ciała tak

Pojemność 2

Producent Yope

Płeć męski

Słońce nie

Opis produktu
 

Zestaw naturalnych kosmetyków WOOD:

1) Naturalny żel pod prysznic Drzewo cedrowe, jałowiec i chilli

Pobudzający naturalny żel pod prysznic Drzewo cedrowe, jałowiec i chilli to sposób na rozbudzenie podczas porannego prysznica i
zmycie z siebie zmęczenia wieczorem. Łączy w sobie wzmacniające i odżywiające składniki, które jednocześnie są delikatne dla skóry.

Dotlenienie i pobudzenie skóry zapewniają starannie dobrane składniki aktywne:
• ekstrakt z cedru – wzmacnia i wygładza.
• ekstrakt z chilli – stymuluje mikrokrążenie skóry, 

Zastosowaliśmy w nim saponiny z zielonej herbaty, które tworzą delikatną pianę i nie zaburzają naturalnego pH skóry. Dodatkowe
działanie kojące podrażnienia i nawilżające zapewniają konopie i sok z aloesu. Naturalnie niezwykła mieszanka dla Twojej skóry.

Twoje zmysły pobudzi głęboki, energetyzujący zapach drzewa cedrowego.
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Składniki: 97% składników pochodzenia naturalnego

2) Naturalny szampon do włosów Drzewo gwajakowe, kadzidłowiec i żywica

Naturalny szampon do włosów potrzebujących wzmocnienia i nawilżenia. Energię przywróci im drzewo gwajakowe, zwanym drzewem
życia, w połączeniu z kadzidłowcem i żywicą. Sprawdzi się świetnie jako codzienna pielęgnacja Twoich włosów. 

Dobroczynne składniki aktywne zaczerpnęliśmy z natury, a dokładniej z drzew: 
• ekstrakt z żywicy – wzmacnia włosy na całej ich długości i chroni skórę głowy,
• ekstrakt z kadzidłowca – łagodzi podrażnienia skóry,
• ekstrakt z drzewa gwajakowego – nawilża i zmiękcza. 

Ich działanie jest wzmocnione kompleksem pobudzającym wzrost włosów z żeń-szenia, l-argininy i skrzypu. Pantenol i amla skutecznie
nawilżą skórę głowy, a sorbitol nada im miękkości. 

Zapach to esencja lasu – balsamiczna żywica! 

Składniki: 98% składników pochodzenia naturalnego
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