Гель для вмивання з екстрактами трав «Мигдаль і Сандал» Chandi
Гель для вмивання Chandi м’яко очищує шкіру обличчя від забруднень . Засіб можна
використовувати для де-макіяжу. Гель для вмивання зволожує шкіру, не допускаючи
пересушування.
Мигдальна олія живить шкіру та запобігає втраті вологи. Завдяки своїм пом'якшувальним
властивостям, мигдаль сприяє поліпшенню кольору обличчя, надаючи здорове сяйво, та
роблячи шкіру еластичною.
Сандал має антисептичні властивості, знімає запалення, заспокоює подразнену шкіру та
вирівнює її тон.
Підходить для чутливої шкіри та щоденного використання.
Максимально м'який склад: не містить SLS, парабенів, штучних барвників, тваринних
жирів.
Спосіб застосування: невелику кількість засобу масажними рухами нанести на вологу
шкіру обличчя, змити водою.
Склад: вода, кокоглюкозид, лаурил глюкозид, яблучні амінокислоти кокоїлу натрію,
кокамідопропіл бетаїн, децил глюкозид, екстракт ретхи, екстракт алое вера, гліцерин,
екстракт троянди, пег-7 гліцерил кокоат, гідроксипропілметилцелюлоза, мигдальна олія,
екстракт німу, екстракт базиліку, лакриця, парфум, ксантанова камідь, акваксил,
сандалова олія, бензиловий спирт, натуральний барвник, бензоат натрію, сорбат калію.
Об’єм: 100мл.

Гель для вмивання з екстрактами трав «Мигдаль і Шафран» Chandi
Гель для вмивання Chandi м’яко очищує шкіру обличчя від забруднень . Засіб можна
використовувати для де-макіяжу. Гель для вмивання зволожує шкіру, не допускаючи
пересушування.
Мигдальна олія живить шкіру та запобігає втраті вологи. Завдяки своїм пом'якшувальним
властивостям, мигдаль сприяє поліпшенню кольору обличчя, надаючи здорове сяйво, та
роблячи шкіру еластичною.
Екстракт шафрану робить шкіру більш пружною та інтенсивно зволожує її. Шафран
робить існуючі зморшки менш помітними та запобігає появі нових.
Рекомендовано для сухої шкіри та шкіри з ознаками вікових змін. Для щоденного
використання.
Спосіб застосування: невелику кількість засобу масажними рухами нанести на вологу
шкіру обличчя, змити водою.
Склад: вода, кокоглюкозид, лаурил глюкозид, яблучні амінокислоти кокоїлу натрію,
кокамідопропіл бетаїн, децил глюкозид, екстракт ретхи, екстракт алое вера, гліцерин,
екстракт троянди, пег-7 гліцерил кокоат, РСА натрію, мигдальна олія,
метилоксипропілцелюлоза, ксантанова камідь, акваксил, лакриця, екстракт німу,
екстракт базиліку, парфум, сандалова олія, бензиловий спирт, олія шафрану, бензоат
натрію, сорбат калію.
Об’єм: 100мл.

