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APIS ACNE-STOP Matujący krem do twarzy 100ml
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS ACNE-STOP Matujący krem do twarzy 100mlKrem matujący Apis Professional Ultra Matt, przeznaczony do pielęgnacji
dla cery tłustej z rozszerzonymi porami, świecącej się. Krem na zakończenie zabiegu.DziałanieKrem o lekkiej konsystencji Apis Ultra
Matt zawiera ekstrakt z korzenia irysa, drożdży, alg morskich, mimozy, aloesu oraz kwas hialuronowy. Dzięki odpowiednio dobranym
składnikom usprawnia pracę gruczołów łojowych i ogranicza wydzielanie sebum, skutecznie redukując niepożądany efekt świecenia się
skóry, zwężając rozszerzone pory i długotrwale matując.Sposób użyciarozprowadzić równomiernie krem na oczyszczoną skórę twarzy,
pozostawić do wchłonięciaSkładAqua (Water), Mineral Oil, Glycerin, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Iris Florentina Root Extract,
Sodium Hyaluronate, Cetearyl Alcohol, Ceteareth 20, Carbomer, Lecithin, Sorbitol, D-panthenol, Glucose, Trilaureth-4-Phosphate,
Carnitine, Ceramide 6, Dipalmitoyl Hydroxyproline, Xantan Gum, Palmitoyl Tetrapeptide, Saccharomyces Cerevisiae Extract, Hydrolyzed
Silk, Triethanolamine, Argania Spinosa Oil / Argania Spinosa Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Algae Extract, Parfum
(Fragrance), Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Aloe Extract, Mimose Extract, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric
AcidSKŁADNIKI AKTYWNE:Ekstrakt z korzenia irysa - wzmacnia komórki skóry poprzez stymulację kolagenu i elastyny.Ekstrakt z
drożdży - dzięki zawartości fosfolipidów, witamin z grupy B, witaminy D oraz siarki wpływa na metabolizm komórkowy, wykazuje
właściwości detoksykujące i regeneracyjne. Hamuje czynność gruczołów łojowych, ograniczając tworzenie zaskórników, działa
oczyszczająco i ściągająco.Kwas hialuronowy - to mukopolisacharyd łączący z sobą włókna kolagenowe i elastynowe w skórze
właściwej, jest w stanie związać od tysiąca do czterech tysięcy razy więcej wody niż wynosi jego masa i z tego powodu jest stosowany
jako jeden z najbardziej wartościowych czynników nawilżających.Ekstrakt z alg morskich - poprawia ukrwienie, łagodzi podrażnienia
oraz wzmacnia barierę ochronną skóry. Intensywnie nawilża, przywraca skórze jędrność i elastyczność.pojemność: 100ml
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