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Eco Cosmetics GmbH & Co (Tyskland);
Økologisk, høy solbeskyttelse med faktor 30, nøytral, parfymefri og parabenfri, spesielt utviklet for
veldig sensitiv hud.

Eco Cosmetics har utviklet effektive, økologisk sertifiserte solpleieprodukter som oppfyller de aller
høyeste krav til kvalitet. Serien inneholder naturlige, verdifulle plantestoffer kombinert med
kunnskapen fra moderne forskning. Produktene gir umiddelbar solbeskyttelse, selv om de er uten
kjemisk solfilter. De er helt fri for parabener, SLS, PEG, syntetiske fargestoffer, kunstige dufter og
konserveringsmidler og er naturligvis ikke testet på dyr.
&nbsp;
Eco Cosmetics solprodukter beskytter huden mot solstrålene og deres uttørkende effekt.
Eco Cosmetics Sollotion SPF 30 nøytral gir høy solbeskyttelse og er en vannfast, økologisk sollotion
for ekstra sensitiv hud, for allergisk hud og for hud som lett blir rød. Den flytende lotionen er ekstra
lett å påføre og kan brukes både på kroppen og i ansiktet.
Lotionen inneholder verken alkohol, eteriske oljer eller syntetisk parfyme.
Eco Cosmetics Sollotion Neutral har et fysisk UV-filter av titandioksid, som reflekterer bort
solstrålene. Lotionen inneholder vitamin E og olivenolje som beskytter og pleier huden. Også
gunstig for å motvirke tørr hud.&nbsp;
Dessuten inneholder
Eco Cosmetics Neutral Sollotion tindvedolje og karanjaolje, som pleier huden og virker
beroligende og mykgjørende. Karanjaoljen kommer fra det indiske karanjatreet (Pongamia glabra).
Oljen har naturlig solbeskyttelse og er kjent for sine gode hudpleiende egenskaper. Den høye
konsentrasjonen av fettsyrer hindrer urenheter og reduserer veksten av uønskede
mikroorganismer. Karanjeoljen reduserer hudirritasjoner og klarner huden og hudfargen. Oljen
bidrar til å beskytte cellene i ansiktshuden, samtidig som den har en stimulerende og
oppkvikkende effekt.
&nbsp;
&nbsp;

Innhold:
(INCI:) Aqua, Titanium dioxide, Caprylic/Capric triglyceride, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate,
Polyglyceryl-3 diisostearate, Glycine soja oil*, Butyrospermum parkii butter* (sheasmør), Glycerin,
Olea europaea fruit oil* (olivenolje), Pongamia glabra seed oil* (karanjaolje), Glyceryl oleate,
Tricaprylin, Canola oil, Hippophae rhamnoides oil* (tindvedolje), Simmondsia chinensis oil*
(jojobaolje), Oryza sativa bran oil (risolje), Oenothera biennis oil* (nattlysolje), Macadamia
ternifolia oil (makadamiaolje), Tocopherol (E-vitamin), Bisabolol, Mica, Lecithin, Tocopheryl
acetate, Stearic acid, Magnesium sulfate, Alumina (corundum), Dipotassium glycyrrhizate.
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*økologisk
&nbsp;
Inneholder ingen syntetiske duft-, farge- eller konserveringsmiddel.
Inneholder ikke PEG, SLS eller parabener, heller ingen ingredienser av petroleum, parafin eller
silikonderivat. GMO-fri. Ikke testet på dyr (verken råvarer eller sluttprodukt). Vegan.
Økologisk sertifisert av ECOCERT (internasjonalt kontrollorgan for økologisk merking av
næringsmidler og kroppspleieprodukter, med hovedsete i Frankrike - tilsvarer den norske
økologiske merkingen Debio).

&nbsp;
&nbsp;

Bruksveiledning:
Eco Cosmetics Sollotion SPF30 nøytral er velegnet for absolutt alle hudtyper. Bruk den gjerne på
hele kroppen i starten av solsesongen, hvis du har lett for å bli rød.
Smør på rikelig med
Eco Cosmetics Sollotion SPF30 nøytral før du skal ut. Gjenta påføringen hvis du skal oppholde deg
lenge i sterk sol.
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Pris kr 329,00
100 ml
Nei
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