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Drogeria z kosmetykami organicznymi
http://www.olejkiwnatarciu.pl

Drogeria internetowa oferująca najwyższej jakości kosmetyki organiczne i naturalne, najlepszych
producentów na świecie, takich jak Orientana, Organic Therapy, Sylveco, Natura Siberica, Planeta Organica,
Organic Shop, Nacomi czy Clochee. W naszym sklepie znajdziesz wszystkie niezbędne produkty do
codziennej pielęgnacji ciała i włosów. Specjalizujemy się w olejkach naturalnych, szamponach bez sls,
kremach przeciwzmarszczkowych Anti-Age, balsamach do ciała, kremach do dłoni i stóp, maskach do
włosów, pianach do kąpieli oraz innych produktach ochronnych i regenerujących. Wszystkie kosmetyki
ekologiczne posiadają niezbędne certyfikaty jakości i mogą być sprzedawane na całym świecie, również
kosmetyki z Ameryki. W ich składach INCI można znaleźć tak wyjątkowe ekstrakty jak olej kokosowy, olej
arganowy, olej jojoba, rokitnik, czystek, nasiona Chia, pokrzywę, czy ostropest plamisty. Zapewniają one
doskonałe właściwości podczas codziennej kąpieli oraz ograniczają najczęściej występujące problemy
dermatologiczne. Nasz sklep to również doskonałe źródło wiedzy na temat metod naturalnej pielęgnacji urody.
Dostarczamy bardzo cennych porad z zakresu mycia głowy, nawilżania, kremowania, olejowania oraz
tonizowania skóry. Pokazujemy także jak radzić sobie z takimi problemami jak łupież, rozdwojone końcówki
włosów, wypadanie włosów, nadmierna suchość, egzema czy swędzenie stóp. Polecamy nasz sklep z
kosmetykami naturalnymi wszystkim ludziem, którym zależy na pięknym wyglądzie i pełnym zdrowiu.
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