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OY Creme Hands
Cena

44,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

OY

Opis produktu
Unikatowy krem do rąk OY Creme Hands to produkt przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie, których dłonie narażone są
na uszkodzenia. To preparat dedykowany sportowcom, w tym przede wszystkim osobom uprawiającym wspinaczkę. Do
produkcji OY Creme Hands użyto tylko i wyłącznie składników naturalnych, wykazujących czynne działanie, takich jak: wosk
pszczeli, masło kakaowe, masło mango, olej sezamowy, olej z awokado, olej z pestek winogron, macerat z nagietka oraz
witamina E.
TWÓJ NIEZBĘDNIK WE WSPINACZCE. 100% NATURAL
Unikatowy krem do rąk dla sportowców OY Creme Hands to produkt przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie, których
dłonie narażone są na uszkodzenia. To preparat dedykowany sportowcom, w tym przede wszystkim osobom uprawiającym
wspinaczkę. Do produkcji OY Creme Hands użyto tylko i wyłącznie składników naturalnych, wykazujących czynne działanie,
takich jak: wosk pszczeli, masło kakaowe, masło mango, olej sezamowy, olej z awokado, olej z pestek winogron, macerat z
nagietka oraz witamina E. Precyzyjnie dopracowany skład oraz najwyższa jakość wykorzystanych produktów sprawiają, że
efekty widoczne są już po pierwszych dniach stosowania kremu. OY Creme Hands dzięki naturalnym składnikom przejawia
właściwości regeneracyjne uszkodzonego naskórka, jest również niezwykle skuteczny w leczeniu tzw. skałowstrętu. OY Creme
Hands to krem do rąk doceniany przez wspinaczy także za kompaktowe i wytrzymałe opakowanie, łatwe do transportu oraz
wygodne w użytkowaniu.
Za skuteczne działanie OY Creme Hands odpowiadają ściśle dopracowane i dobrane składniki pochodzenia naturalnego. W
skład kremu wchodzi:
Wosk pszczeli – wykazujący właściwości ochronne, przeciwzapalne i odnawiające,
Masło kakaowe – które doskonale nawilża i uelastycznia naskórek,
Masło mango – idealnie odżywia i nawilża, a także ułatwia gojenie ran oraz podrażnień,
Olej sezamowy – jego bogaty skład szybko regeneruje skórę oraz działa przeciwzapalnie,
Olej z awokado – zawarte w nim bogactwo witamin nawilża oraz regeneruje skórę,
Olej z pestek winogron – znakomicie nawilża, odżywia, regeneruje, koi, a także wzmacnia i łagodzi podrażniony
naskórek,
Macerat z nagietka – działa ochronnie, ponadto jego właściwości przyśpieszają gojenie się ran,
Witamina E – zwana „witaminą młodości” rewelacyjnie nawilża oraz wygładza skórę.
Pojemność: 25 ml
Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych
Jak stosować: codziennie na skórę dłoni
Ingridients/INCI: Beeswax, Theobroma Cacao Seed Butter, Mangifera Indica Seed Butter, Sesamum Indicum Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Calendula Officinalis Flower Extract,
Tocopheryl Acetate, Juniperus Communis Fruit Oil,Thymus Vulgaris Oil, Cymbopogon Flexuosus Oil, Citral, Limonene, Geraniol, Linalool.
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