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Acorelle Organiczny dezodorant w
kulce Cytryna i Moringa 50 ml
Cena

35,90 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Naturalny, organiczny dezodorant w kulce z ałunem i wodą z wiązówki błotnej o świeżym zapachu cytryny i herbaty z liści
moringa, zapewniający długotrwałą ochronę.
Znany i ceniony od setek lat za swoje liczne właściwości, naturalny ałun potasowy skutecznie przeciwdziała rozwojowi
bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Zapewnia świeżość i komfort, a jednocześnie nie zatyka
porów w skórze i nie blokuje pocenia.
Pamiętaj: Dezodoranty Acorelle powstają na bazie całkowicie naturalnych kryształów ałunu potasowego, a nie chlorku glinu,
pierwiastka, który jest obecnie przedmiotem szerokiej debaty.
Wzbogacony naturalnymi biofermentami, które dodatkowo wspierają walkę z rozwojem bakterii odpowiedzialnych za
powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
Formuła przyjazna Twojej skórze. Dezodorant bez alkoholu. Wzbogacony organiczną wodą z wiązówki błotnej o
właściwościach oczyszczających, ściągających i kojących, pielęgnującymi, bogatymi w witaminy i aminokwasyoleosomami
ze słodkich migdałów, które działają zmiękczająco i przywracają skórze komfort oraz kojąco-ochronnym sokiem z aloesu.
Dla jeszcze większego poczucia świeżości i komfortu, do dezodorantu dodaliśmy naturalną kompozycję zapachową, opartą na
olejkach esencjonalnych, opracowaną przez francuski dom perfumeryjny. Świeży zapach orzeźwia nutami cytryny, bergamotki
i herbaty z liści moringa.
Kosmetyk przeznaczony do codziennego użytku, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Wygodny w użytkowaniu dzięki
aplikatorowi w kulce.
STOSOWANIE: Dezodorant nanieść raz dziennie na suchą i czystą skórę pod pachami. Pozostawić na chwilę do wyschnięcia.
Nie stosować na skórę uszkodzoną, podrażnioną po goleniu lub depilacji. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze
pokojowej. Unikać kontaktu z oczami.
INGREDIENTS: AQUA (WATER), POTASSIUM ALUM, SPIRAEA ULMARIA FLOWER WATER*, SACCHAROMYCES FERMENT,
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OLEOSOMES, XANTHAN GUM, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER*,
GLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), GLUCONOLACTONE, SODIUM BICARBONATE, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID,
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRAL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL.
*Składnik organiczny pochodzący z rolnictwa ekologicznego
99% składników pochodzenia naturalnego
48,5% składników organicznych pochodzących z rolnictwa ekologicznego
Kosmetyk organiczny i ekologiczny, certyfikowany ECOCERT Greenlife zgodnie ze standardem ECOCERT dostępnym
na http://cosmetiques.ecocert.com
- SPIRAEA ULMARIA FLOWER WATER (woda kwiatowa z wiązówki błotnej): ma działanie oczyszczające, ściągające i łagodzące
na skórę.
- POTASSIUM ALUM (proszek z kryształu ałunowego): walczy z bakteriami odpowiedzialnymi za nieprzyjemne zapachy dzięki
swojemu oczyszczającemu działaniu i ogranicza pocenie się poprzez delikatne ściągnięcie porów w skórze.
- SACCHAROMICES FERMENTAL (biofermenty): kompozycja składników wspierająca walkę z nieprzyjemnymi zapachami.
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- PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OLEOSOMES (oleosomy ze słodkich migdałów): działają zmiękczająco, przywracają skórze
elastyczność.
- ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER (sok z aloesu): naturalnie kojący i ochronny.
- PARFUM: kompozycja wyłącznie naturalnych składników, oparta na olejkach esencjonalnych i naturalnych ekstraktach.
- SODIUM BICARBONATE (soda oczyszczona): przeciwdziała nieprzyjemnym zapachom.
100% vegan – nie zawiera składników pochodzenia odzwierzęcego.
Opakowanie: 50 ml z aplikatorem typu roll-on
Kraj pochodzenia: Francja

ACORELLE®
Acorelle® to francuska marka kosmetyków naturalnych powstała w 2005 r. w Laboratorium Odysud w Gaskonii. W
asortymencie marki znajdziemy takie produkty jak: organiczne perfumy, produkty do pielęgnacji. Założeniem jej twórców było
opracowanie innowacyjnych, prawdziwie naturalnych kosmetyków, które będą skuteczne i przyjemne podczas użytkowania.
Kosmetyki Acorelle zostały stworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego, lokalnego otoczenia oraz zasad
sprawiedliwego handlu.
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