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Link do produktu: https://yasmeen.pl/propolia-bio-zel-do-zmeczonych-nog-z-propolisem-miodem-milorzebem-kasztanowcemp-845.html

Propolia BIO Żel do zmęczonych
nóg z Propolisem, Miodem,
Miłorzębem, Kasztanowcem 100 ml
Cena

29,99 zł

Cena poprzednia

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

YAS4364

Kod EAN

3760001821567

Opis produktu

Propolia BIO Żel do zmęczonych nóg z
Propolisem,
Miodem,
Miłorzębem
&
Kasztanowcem – ECOCERT
Ekologiczny odprężający, nielepki żel przynosi świeżość dzięki olejkom eterycznym z Lawendy i Mięty Pieprzowej oraz
zapewnia odczucie komfortu i lekkości nóg. Kasztanowiec zmniejsza obrzęki i usuwa efekt przegrzanych i "ciężkich
nóg". Kojące i relaksujące właściwości żelu do nóg Propolia są efektem łączenia cennych zalet z ekstraktów roślinnych wraz
z aktywnymi składnikami produktów pszczelich – propolisu i miodu. Żel ze składnikami aktywnymi:propolisem, miodem,
kasztanowcem, ruszczykim kolczastym, czerwoną winoroślą, miłorzębem japońskim, eukaliptusem,
rozmarynem, lawendą, miętą pieprzową i cyprysem.
Kojące i relaksujące właściwości żelu do nóg Propolia są efektem łączenia cennych zalet z ekstraktów roślinnych miłorzębu i
liści czerwonych winogron wraz z aktywnymi składnikami produktów pszczelich – propolisu i miodu.
Odprężający, nielepki żel przynosi świeżość dzięki naturalnym o lejkom eterycznym z Lawendy i Mięty Pieprzowej oraz
zapewnia odczucie komfortu i lekkości nóg.
Główne składniki aktywne: wyciąg z oczyszczonego propolisu, miód, wyciąg z kasztanowca, ruszczyk kolczasty, wyciąg z liści
czerwonej winorośli, miłorząb japoński, olejki eteryczne z eukaliptusa, lawendy, mięty pieprzowej i cyprysu.
99% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego.
100% składników roślinnych pochodzi z upraw ekologicznych.
60% wszystkich składników pochodzi z upraw ekologicznych.
Certyfikaty: ECOCERT, BIO, ORIGINE PROPOLIS FRANCE.
Tylko dla dorosłych. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie jest zalecany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. W przypadku
kontaktu z oczami, przemyć czystą wodą. Przechowywać z dala od ciepła i zimna.
INCI: Aqua, Hamamelis virginiana flower water *, Alcohol**, Glycerin**, Mentha arvensis flower/leaf/stem extract *, Mentha
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piperita oil *, Propolis cera*, Mel *, Vitis vinifera leaf extract *, Ginkgo biloba leaf extract *, Aesculus hippocastanum seed
extract *, Ruscus aculeatus root extract *, Lavandula hybrida oil *, Cupressus sempervirens oil *, Citrus limon peel oil *,
Eucalyptus globulus leaf oil *, Rosmarinus officinalis leaf oil *, Dehydroxanthan gum, Dehydroacetic acid, Citric acid,
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Benzyl alcohol, Citral, Geraniol, Limonene, Linalool.
* składniki z upraw organicznych
** składniki wytworzone ze składników organicznych
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