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Duży Prezentowy Zestaw Chlebowy
Cena

147,44 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Aquafarina Fermenti - Duży Zestaw Prezentowy
Nasz duży zestaw kosmetyków Aquafarina Fermenti został spakowany w bawełniany worek, który możesz wykorzystać ... sam
zdecyduj do czego :) ale na pewno świetnie się sprawdzi do przechowywania chleba lub bułek, a jak by inaczej :)

Podaruj najbliższym to co najważniejsze Dom, Miłość, Rodzina
Aquafarina Fermenti - Mydło Chlebowe w płynie
Czy spotkaliście się z nieprzyjemnym ściąganiem i przesuszeniem skóry dłoni po umyciu w domu, stacji benzynowej czy
restauracji ?
Czy wiesz że, zazwyczaj powodem są powszechnie stosowane substancje silnie myjące w mydłach i innych kosmetykach oraz
nie odpowiednie pH?
Zmywają one z naszej skóry wszystko razem z płaszczem lipidowym czyli naszą naturalną ochroną nie dając w zamian
żadnych substancji odżywczych do regeneracji naszej skóry.
Czy chciałbyś czuć po umyciu skórę jakbyś pokremował ją kremem?
Mamy na to rozwiązanie.
Mydło Chlebowe - przeznaczone jest do codziennej pielęgnacji całego ciała dla całej rodziny,dzięki odpowiedniemu pH 5,5
oraz wartością odżywczym wydobywającymi się podczas fermentacji żytniego zakwasu chlebowego, ma działanie niezwykle
nawilżające oraz regenerujące.
Mydło Chlebowe mogą stosować osoby z zdrową skórą jak i z tendencją do przesuszeń, już po jednym umyciu poczujemy, że
to nie zwykłe mydło które otula nas zapachem kojarzonym z ciepłem, domem, rodziną, którego już nie zmienimy na żadne
inne.
Podczas wyrabiania ciasta, czy to chlebowego czy drożdżowego nasza skóra dłoni ma kontakt, z drożdżami, mąka, wodą i
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witaminami oraz składnikami mineralnymi zawartymi w tych produktach. Kto raz wyrabiał ciasto wie jak po zakończeniu tego
procesu wygładza i odżywia się skóra naszych dłoni, na tej właśnie zasadzie i przy użyciu naturalnych składników powstało
mydło chlebowe.
Niezwykle aromatyczny produkt, który dostarczy skórze składników odżywczych, zadba o jej kondycję i sprawi, że w dotyku
zamieni się w prawdziwy aksamit.
Mydło Chlebowe :
- Zawiera naturalne enzymy i pożyteczną mikroflorę kwasu chlebowego
- Reguluje pH skóry.
- Do mycia całego ciała.
- Kosmetyk testowany dermatologicznie.
- Nie testowany na zwierzętach
SKŁADNIKI : (INCI): Aqua, Sodium COCO-Sulfate, Cocamidopropyl betaine, Lactic acid, Saccharomyces meyen, Propanediol,
Secale cereale (rye) seed flour, Molasses, Aroma.

Aquafarina Fermenti - Szampon Chlebowy
Włosy ciężkie, elektryzujące się, przetłuszczające się ? po umyciu masz problem z rozczesaniem? Zawsze musisz użyć
odżywki?
Znasz ten problem?
Używaliście wielu szamponów które nie do końca się spisały a teraz kurzy się w łazienkowej szafce ?
Poznaj polski szampon przyszłości.
Szampon Chlebowy – kosmetyk który powstał na bazie starszego brata Mydła Chlebowego.
Szampon który ma neutralne pH 7, jest bogaty w witaminy, minerały oraz kwasy organiczne wydobywające się podczas
fermentacji zakwasu żytniego,
dzięki takiemu połączeniu świetnie reguluje wydzielanie sebum, mocno odżywia skórę głowy, wygładza włos nadając mu
pięknego połysku.
Zakwas cechuje się miedzy innymi dużą zawartością witamin z grupy B, w przypadku szamponu najbardziej interesuje nas wit.
B7 (Biotyna)
która mocno wzmacnia cebulki i pobudza do porostu nowych włosów.
Nadaje się do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju włosa.
Szampon Chlebowy :
- Mocna regeneracja
- Mocne nawilżenie
- Nie narusza płaszcza lipidowego
- Ułatwia rozczesywanie
- Delikatnie myje włosy i skórę głowy z zanieczyszczeń
- reguluje poziom wydzielania sebum
- spowalnia przetłuszczanie się skóry i włosów
- Zawiera naturalne enzymy i pożyteczną mikroflorę kwasu chlebowego

SKŁADNIKI : (INCI):
Aqua, Sodium COCO-Sulfate, Cocamidopropyl betaine, lactic acid, propanediol, Saccharomyces meyen,secale cereale (rye)
seed flour, Guar hydroxypropltrimonium chloride,coco-flucoside, Glycil distearate,Glicerin,Citric Acid, Sodiumodium
Choride,Sodium Benzoate, Potasium Sorbate, Benzil alcohol,Aroma.

Aquafarina Fermenti - Krem Chlebowy
Krem Chlebowy do twarzy Aquafarina Fermenti to niezwykle nawilżająca i regenerująca formuła oparta na metabolitach kwasu
chlebowego, drożdży piekarskich oraz bogatych w witaminy i substancje odżywcze olejach roślinnych, takie połączenie daje
nam krem który jest lekki w swej konsystencji lecz mocno nawilżający, odżywia wydajnie skórę hamując procesy jej starzenia,
uelastycznia i nadaje ciału miły zapach. Lekko kwaśny odczyn kremu pomaga w utrzymaniu zrównoważonego mikrobiomu.
Świetnie się nadaję zarówno pod makijaż jak i na noc, do każdego rodzaju cery.
Mimo dużej zawartości olei na zimno tłoczonych krem błyskawicznie się wchłania nie zostawiając tłustości a jedynie
przyjemnie odżywioną, miękką skórę.
SKŁADNIKI : (INCI):
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Aqua, Propanediol, Lactic Acid, Dicaprylyl Ether, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Prunus Amygdalus, Dulcis (Sweet Almond)
Oil, VitisVinifera (Grape) Seed Oil,Macadamia Ternifolia Seed Oil, Polyglyceryl-3 MethylglucoseDistearate, Glyceryl Stearate
SE, Capryl-ic/Capric Triglyceride, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Oil,ButyrospermumParkii (Shea Butter), Stearic Acid,
Saccharomyces Meyen, , Sodium Benzoate , Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Fragrance.
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