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Balsam + woda kolońska
2w1 po goleniu NISHMAN
400ml - 01 Invisible
Touch
Cena brutto

35,00 zł

Cena netto

28,46 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

NishMan

Opis produktu
NISHMAN Aftershave Cream & Cologne
to wyj?tkowa hybryda sk?adaj?ca si? z 2-w-1 produktów balsamu i wody kolo?skiej, które musz? znale?? si? w zestawie do golenia ka?dego m??czyzny. Krem jest
niet?ust? konsystencj?, która szybko wnika w skór?. Opracowany z wykorzystaniem aktywnych zasobów naturalnych, które pomagaj? zapobiega? stanom zapalnym,
bólom, zapobiega zaczerwienieniu, zapewnia uczucie ?wie?o?ci, zapewnia natychmiastow? ulg? i natychmiastowo rewitalizuje skór?. Wykonane z niet?ustych
modu?ów nawil?aj?cych. Ta rodzinna butelka zosta?a opracowana dla wszystkich rodzajów skóry. Jest lekki i ?atwo si? wch?ania.
Krem po goleniu NISHMAN + Kolonia 2w1 jest wzbogacony o niezb?dne sk?adniki alantoiny (substancje, które zmi?kczaj? i nawil?aj? skór? oraz zmniejszaj?
sw?dzenie i ?uszczenie) oraz piel?gnuj?ce sk?adniki nawil?aj?ce dla skóry. Sk?adniki te wzmacniaj? obron? skóry, poprawiaj? elastyczno?? skóry, chroni? skór?
przed oparzeniem brzytwy i utrzymuj? j? w stanie nawil?onym i chronionym przez ca?y dzie?, poniewa? tworzy ona warstw? oleist? na wierzchu skóry, która
zatrzymuje wod? w skórze. Pozostawia przyjemny zapach na skórze przez ca?y dzie?.
Pojemno?? 400ml
Cechy produktu:
? ?agodzi wysuszenie skóry
? Idealny do wszystkich rodzajów skóry
? W butelce o rozmiarach rodzinnych
? Bogaty, kremowy i ?atwo wch?aniany
? Uspokaja Twoj? skór? dwiema warstwami
? Balsam do formu? 2-w-1 Cologne Balsam
? Zapewnia ochron? przed oparzeniem brzytwy
? ?agodzi podra?nienia i zapobiega zaczerwienieniu
? m?ska nuta zapachowa perfum H. BOSS
? Od?wie?a, nawil?a, nawil?a skór?
? Komfort i ochrona skóry za pomoc? warstwy
? Wyg?adzaj?cy dotyk z d?ugotrwa?? ?wie?o?ci?
? Zapach b?dzie trwa? kilka godzin po goleniu
? Dodano alantoin?, aby zapobiec podra?nieniom skóry
? Zapewnia skórze nawil?enie i ochron? przez ca?y dzie?
? Skóra odzyskuje komfort i mi?kko?? od razu
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