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GEHWOL FUSSBAD Koncentrat d/kąp. stóp z La
 

Cena: 33,51 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt. po 20 g

Postać -

Producent MIRALEX SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Gehwol Fussbad to wysokiej jakości kosmetyk do kąpieli stóp, który został stworzony z myślą o regeneracji i pielęgnacji skóry stóp.
Produkt zawiera naturalne olejki, w tym olejek lawendowy, który ma działanie kojące i relaksujące, a także wyciąg z roślin, takich jak
mięta, rozmaryn i tymianek, które mają działanie antybakteryjne i przeciwzapalne.

Kosmetyk ma postać koncentratu, który należy rozpuścić w ciepłej wodzie przed kąpielą stóp. Po zanurzeniu stóp w roztworze
kosmetyku skóra stóp staje się miękka i elastyczna, a wszelkie odczucia zmęczenia i bólu są złagodzone. Po kąpieli skóra jest dobrze
nawilżona i odżywiona, a jej kondycja ulega poprawie.

Składniki
Sodium Carbonate, Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Laureth Sulfate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Rosmarinus
Officinalis (Rosemary) Leaf Oil (olejek z liści rozmarynu), Propylene Glycol, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil (olejek lawendowy),
Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Oil (olejek tymiankowy), Thymol (tymol), Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil (olejek
eukaliptusowy), Pinus Mugo (Pine) Leaf Oil (olejek z kosodrzewiny), Parfum (Fragrance), Sodium Benzoate, Geraniol, Limonene, Linalool,
CI 74160.

Zastosowanie
Gehwol Fussbad Koncentrat z Lawendą jest polecany dla osób z problemami skórnymi stóp, takimi jak przesuszenie, pęknięcia,
nadmierna potliwość, a także dla osób z odczuciem zmęczenia i ciężkością nóg. Produkt jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry i
może być stosowany bez ograniczeń wiekowych.

Sposób użycia
1 czubatą łyżkę stołową (około 20 g) soli Gehwol do kąpieli stóp z lawendą wsypać do około 3 litrów ciepłej wody (wskazana
temperatura wody 35-37°C). Moczyć stopy przez 10-15 minut. Gehwol sól zaleca się stosować regularnie w zależności od
indywidualnych potrzeb.
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