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Olejek do brody naturalny
Macho Beard San
Francisco 10 ml
Cena brutto

50,00 zł

Cena netto

40,65 zł

Cena poprzednia

65,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Macho Beard

Opis produktu
Olejek do brody naturalny San Francisco Beard Oil

Olejek do brody San Francisco nawilża suchą skórę i zmiękcza grube i szorstkie włosy.
Zapomnij o swędzeniu.
Wysokiej jakości olejki eteryczne nawilżają i odżywiają skórę oraz brodę jak nigdy dotąd.
Olejek San Francisco zachwyca aromatycznym świeżym zapachem lasu.
Nawilżający i odżywczy olejek dla Twojej skóry i brody.
Przeznaczony do:
- bardzo sucha skóra lub broda
- łagodzi swędzenie
- siwa broda
- ruda broda
Pojemność: 10 ml
Pozbądź się suchej skóry!
Głęboki oddech w lesie… Poczuj wilgoć gleby, mech. Zapach jesieni wypełnia Twoje płuca, pozwól aby twój rower poprowadził cię jak
zahipnotyzowany przez niekończące się drzewa.
Czy kiedykolwiek czułeś się wolny? Właśnie w taki sposób pachnie olejek Macho San Francisco. Welcome home!
Olejek Macho San Francisco zawiera największą moc nawilżającą i odżywczą dla skóry i brody. Grube i szorstkie włosy stają się bardziej miękkie.
Olejek San Francisco łączy leśne i ziołowe olejki eteryczne, które dają Ci świeży aromat lasu.
Składniki:
-

olej kokosowy
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia
olej Jojoba
olej z rozmarynu
Cedr
Sosna
Lawenda
Cytryna
Witamina E
Unikatowa formuła Macho
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Sposób użycia:
Zastosuj 4-9 kropli olejku San Francisco na dłoń, następnie wmasuj w brodę i skórę pod brodą oraz policzki. Dbamy o skórę Twojej twarzy
dlatego wszystkie nasze preparaty zawierają składniki regulujące łojotok.
Produkty Macho Beard gwarantują:
-

100 % naturalne składniki
nie testowano na zwierzętach
0% Parabenów
0% Barwników
0% PEG
0% Silikonów

Dlaczego mój olejek zgęstniał?
Naturalne olejki eteryczne użyte do produkcji produktów Macho gęstnieją w temperaturze poniżej 23 C, nie powodując przy tym żadnych
niepożądanych efektów. W produktach Macho użyte są najwyższej jakości olejki eteryczne, nie używamy żadnych dodatkowych konserwantów.
Jeśli Twój olejek zgęstnieje, to dowód na to, iż wszystkie użyte olejki są naturalne.
Aby olejek zmienił swoją konsystencję na płynną wystarczy podarować mu trochę miłości.
Ogrzej go w dłoni pocierając butelką, dostarczając mu ciepła, a ponownie stanie się płynny.
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