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CAUDALIE Vinosculpt Drenująca Ekoherbata Ziołowa, 20
saszetek
 

Cena: 36,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 saszetek

Postać Saszetki

Producent CAUDALIE

Opis produktu
 

Co to jest Caudalie Vinosculpt Drenująca Ekoherbata Ziołowa i w jakim celu się ją stosuje?

Drenująca Ekoherbata Ziołowa od Caudalie to relaksująca, aromatyczna mieszanka 5 roślin z upraw biologicznych: czerwonej winorośli,
kory drzewa pomarańczowego, jagód, czarnej porzeczki i cynamonu. Jest wytwarzana wyłącznie dla Herbaciarni Spa Vinothérapie™.
Pomaga usuwać toksyny i walczyć z zatrzymywaniem wody, aby zapewnić szczupłą sylwetkę.

Formuła:

100% składników pochodzenia naturalnego.
Ocena w serwisie Yuka: Doskonały
Posiada certyfikat bio
Wegański

Badania:

Jeden rozmiar mniej po 28 dniach*

* Badanie kliniczne, 28 dni, 21 ochotniczek.

Czy wiesz, że...?
Drenująca Ekoherbata Ziołowa Vinosculpt to produkt stosowany w ramach programu ujędrniania Caudalie. Ten czteroetapowy program
obejmuje Peeling Crushed Cabernet, Liftingująco-Ujędrniający Balsam do Ciała, Koncentrat Wyszczuplający i Drenującą Ekoherbatę
Ziołową.

Zobowiązanie dla planety:
Opakowania w 100% nadające się do recyklingu, wytwarzane ze szkła i tworzyw z recyklingu, bardziej przyjazne dla środowiska*.
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*Oprócz pompek i zakrętek z różnych surowców możliwych do recyklingu tylko w Butikach SPA Caudalie dzięki współpracy z Terracycle.

Składniki aktywne Drenującej Ekoherbaty Ziołowej Caudalie Vinosculpt:

Mieszanka 5 roślin bio - Wyciąg z czerwonej winorośli, skórki słodkiej pomarańczy, jagód, czarnej porzeczki i cynamonu o
działaniu drenującym, wzmacniającym i usuwającym złogi.

Jak stosować Drenującą Ekoherbatę Ziołową Caudalie Vinosculpt:

Wskazówki dotyczące stosowania:

Saszetkę Drenującej Ekoherbaty Ziołowej wlóżyć do filiżanki, zalać wrzącą wodą i parzyć przez 5 minut lub 3 saszetki parzyć w 1,5 litra
wody. Pić ciepłą lub zimną przez cały dzień.

Porada Winoterapeuty:

Aby uzupełnić program wyszczuplania, dodaj do naparu sok z cytryny lub plasterki pomarańczy. Pyszny napój do picia przez cały dzień!

Co zawiera Caudalie Vinosculpt Drenująca Ekoherbata Ziołowa:

Skład:
RED GRAPEVINE LEAF, CINAMON PEEL*, BLUEBERRY LEAF*, ORANGE BARK*, BLACKCURRANT LEAF PRODUITS ISSUS DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE. CERTIFIÉ ECOCERT FR-BIO-01.

Brak listy w Caudalie:

Dobry dla skóry: Nie zawiera: parabenów, fenoksyetanolu, ftalanów, triklosanu, triklokarbanu, BHA, substancji smolistych,
1,4-dioksanu, formaldehydu ani konserwantów uwalniających formaldehyd (quaternium-15, DMDM hydantoiny,
imidazolidynylomocznika, diazolidynylomocznika, polioksymetylenomocznika, hydroksymetyloglicynianu sodu,
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolu, glioksalu, urotropiny, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksanu, 1-nitropropanu, formaliny, metanalu,
aldehydu mrówkowego, tlenku metylenu, paraformaldehydu), Bisfenolu A (BPS), akrylanu etylu, metakrylanu tetrahydrofurfurylu,
trimetakrylanu trimetylolopropanu, czystej sadzy, ołowiu, octanu ołowiu, rtęci i jej pochodnych (tiomersalu), toluenu, akrylamidu,
bromostyrenu, styrenu i tlenku styrenu, piżma azotowanego.
Wysoki poziom tolerancji: Nie zawiera: siarczanów (laurylosiarczanu sodu, laurylosiarczanu amonu), chlorofenezyny, rezorcynolu
i 2-metylorezorcynolu, palmitynian retinylu, hydrochinonu, eterów glikolowych (w tym butoksyetanol, 2-metoksyetanol, glikol
dipropylenowy), chlorku benzalkoniowego, MIT (metyloizotiazolinonu), MCIT (metylochloroizotiazolinonu), etanoloamin
(monoetanoloamin: MEA, trietanoloaminy: TEA, dietanoloaminy: DEA, dietanoloaminy kokamidu, monoetanoloaminy kokamidu,
fosforanu cetylowego DEA, fosforanu DEA oleth-3, dietanoloamidu kwasu laurynowego, monoetanoloamidu kwasu linolowego,
dietanoloamidu mirystynowego, dietanoloamidu kwasu oleinowego, monoetanoloamidu kwasu stearynowego, soli
trietanoloaminowej siarczanu alkoholu laurylowego, izopropyloaminy, dietanoloamidu kopolimeru styrenowo-akrylanowo-
diwinylobenzenowego), o-fenylofenolu i jego soli, aminometylopropanolu, PEG*, wodorotlenku potasu, biguanidu
poliaminopropylu, metakrylanu etylu, metakrylanu butylu, hydroksypropylometakrylanu.
Dobry dla planety: Nie zawiera: nylonu, EDTA, nitrylotrioctanu trisodowego, cyklotetrasiloksanu, silikonów, chlorku
dokozylotrimetyloamoniowego, kulki z mikroplastików*, oktinoksat*, oktokrylenu, benzofenonów (w tym oksybenzonu)

Nie zawiera: olejów mineralnych (wazeliny, parafiny, Izoparafiny C10-11, izododekanu, izoheksadekanu,wwodornionego poliizobutenu,
wosków syntetycznych, cerezyny, ozokerytu).
Nie zawiera: kurzego/bydlęcego kwasu hialuronowego, kolagenu wieprzowego, skwalanu z rekina, elastyny bydlęcej, lanoliny owczej,
koszenili i keratyny z wyjątkiem miodu i wosku pszczelego.

*Wycofane ze wszystkich receptur najpóźniej do 2023 r.
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