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MEINEBASE SÓL DO KĄPIELI 1500G
 

cena: 151,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent P.Jentschura

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

MeineBase ma dobroczynny wpływ na naszą skórę, która dzięki tej soli kosmetycznej sama się natłuszcza, oczyszcza i staje się
przyjemnie gładka. Ciepłe zasadowe kąpiele to w chłodnej porze roku dobrodziejstwo dla ciała i ducha.

Chłodne zasadowe kąpiele w ciepłych miesiącach działają odświeżająco, pobudzająco i regenerująco. Poczuj wyjątkową moc
najdrobniej zmielonych ośmiu kamieni szlachetnych, wchodzących w skład naszej soli.

MeineBase jest wyjątkowo ekonomiczna w użytkowaniu. Do przygotowania kąpieli całego ciała wystarczą już 3 łyżki, zaś na kąpiel
stóp potrzeba tylko 1 łyżki soli. MeineBase świetnie nadaje się do mycia całego ciała w wannie lub pod prysznicem, do nasiadówek,
moczenia stóp i dłoni, do irygacji, okładów, inhalacji i pielęgnacji zębów. Wykorzystuje się ją także do przeprowadzenia zabiegów
specjalistycznych, np. do przygotowania zasadowych pończoch, mankietów, wkładek pod pachy, okładów: na czoło i szyję, na kark i
oskrzela, na brzuch i lędźwie oraz na całe ciało, a także zasadowego płaszcza.

MeineBase świetnie nadaje się również do kojącej pielęgnacji ciała podczas masażu, w saunie i w łaźni parowej. Bogate spektrum
zastosowań zamykają: zasadowy peeling solny, wykonywany np. po uprawianiu sportu, oraz delikatna zasadowa pielęgnacja skóry
dzieci.

Zalety produktu:
• naturalne oczyszczanie,
• przyjemne natłuszczenie skóry,
• różnorodność zastosowań,
• jedwabista gładkość skóry jak po użyciu kremu,
• bez konserwantów,
• bez barwników i perfum.

Składniki:
wodorowęglan sodu, sól morska, węglan sodu, naturalne minerały, agat, karneol, cytryn, chryzopraz, chelcedon, szafir, kryształ górski,
onyks.
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MeineBase to zasadowo-mineralna sól do pielęgnacji ciała o pH 8,5

Posiada certyfikat BDIH dla kontrolowanych kosmetyków naturalnych
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