Cosmoterra - Produkty pro kůži a vlasy
HANDCREME MIT SALBEI

HORNHAUT CREME

Krém na ruce pro dobře upravené
a krásné ruce

Krém na nohy pomáhá zabránit rohovatění kůže

Obj. číslo: 250507
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Obsah: 100 ml

Obj. číslo: 250410

S měsíčkem lékařským, třezalkou, kyselinou křemičitou, levandulovým a citrusovým olejem, vitaminem E a s dalšími přírodními látkami.
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Tento krém na odstraňování zrohovatělé kůže je
vysoce účinný antimikrobiální přírodní produkt
bez umělých přísad. Používá se pro prevenci vzniku
Zhrublá a drsná pokožka je chráněná a stává se a odstraňování zrohovatělé kůže a na suchou kůži
opět měkkou a jemnou. Krém na ruce se šalvějí nebo na kůži, která má sklon k pocení.
není mastný a okamžitě se vstřebává.
Zdravá pokožka nohou je pružná, hladká a zatížitelNejedná se o žádný obyčejný krém na ruce, ale ná. Tvoří-li se praskliny pokožky, dochází zpravidla
o exkluzivní kosmetický přípravek k péči o unavené ke změnám ve formě nadměrné zrohovatělé pokoža namáhané ruce. Kombinace obsažených přírodních ky. Vlhké trhliny vznikají převážně pod prsty. Suché
látek, která je normálně k dispozici jen u pleťových trhliny vznikají při nesprávném postavení nohou,
krémů, o ruce pečuje a chrání je, omezuje pocení, nesprávné obuvi, nadváze, problémech s látkovou
zjemňuje je a zvláčňuje.
výměnou, snížené aktivitě mastkových žláz s omezenou tvorbou potu.
Účinné látky:

Účinné látky:

Extrakt z vilínu virginského

Extrakt z měsíčku lékařského

Extrakt ze šalvěje

Extrakt z třezalky, extrakt z karotky

Extrakt z aloe vera

Včelí vosk

Vitamin E

Vitamin E

Koenzym Q10

Beta karoten
Levandulový a citronový olej

Doporučený způsob použití:
V případě potřeby potíráme ruce krémem několikrát denně. Obzvlášť vhodný je také pro občasnou
péči, ať již při práci nebo na cestách.

Doporučený způsob použití:
Denně ráno a večer nanášíme v tenké vrstvě.
K prevenci doporučujeme používat 2 až 3 x týdně.

Výhradní distributor: S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o., Komárovská 27, 617 00 Brno, www.PeknyZivot.cz

