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PŁATKI KOSMETYCZNE
WIELORAZOWE, 5 SZT.
CENA:

16,70 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Nożyczki - Pracownia Artystyczna
Numer katalogowy: 5 x 267 - 1 zł

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
SKŁAD PŁATKÓW DO WYBORU 1 OPCJA: 100%
BAWEŁNA, Z 2 STR. 92% BAW. 8% ELASTAN 2
OPJCA: 100% BAWEŁNA Z OBU STRON

OPIS PRZEDMIOTU
1 sztuka = komplet 5 sztuk
EkoPłatki? Ale o co chodzi?
Zastanawiałeś/aś się kiedyś jak wielką oszczędnością byłoby używanie wielorazowych płatków kosmetycznych?
Oszczędnością zarówno w kwestii pieniędzy jak i ilości wyrzucanych śmieci. Nie mówiąc już o zaoszczędzonym czasie na
wyjście ze śmieciami ;)
Zgodnie z ideą Zero Waste proponujemy Wam płatki, z których można korzystać wiele razy. Jak zapewnia producent (a
znamy go i wierzymy mu) płatki wykonane są z resztek polskich dzianin bawełnianych, zostających po szyciu
ubrań. Materiały posiadają certyﬁkat OEKO-TEX®. Lokalnie, ekologicznie i zgodnie z myślą Fair Trade – produkty
powstające w Nożyczki - Pracownia Artystyczna są szyte wyłącznie przez właścicielkę :)
Jak korzystać z EkoPłatków?
EkoPłatki zastępują klasyczne, jednorazowe płatki kosmetyczne – można nimi zmywać makijaż, myć twarz, przecierać
skórę różnymi płynami kosmetycznymi. Po użyciu płatki można wrzucać do specjalnych woreczków (sprzedawanych
oddzielnie), które świetnie nadają się do prania w pralce w temperaturze 40°C (malutkie płatki nie wpadną w bęben
pralki).
Płatki można też prasować w średniej temperaturze – jest to ważne ze względów higienicznych.
Płatki mają około 8 cm średnicy.
Dla jednej osoby w zupełności wystarcza około 15 – 20 płatków (to zależy od tego jak często pierzemy i czy na co dzień
robimy makijaż, czy nie).
Skład płatków:
1 opcja:
- strona do twarzy (gładka i cieńsza): 100% bawełny.
- tylna strona: 92% bawełna 8% elastan. Po kilku praniach jest genialna do ścierania np. pilingów czy maseczek.
2 opcja:
- z obu stron: 100% bawełny

Jak każdy naturalny materiał, płatki swoją maksymalną chłonność uzyskają po kilku praniach.
Wzory wybieramy losowo w zależności od dostępności. Staramy się wybierać różne. W celu wyboru konkretnego wzoru
prosimy o kontakt lub informację w uwagach do zamówienia.
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