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APIS CERAMIDE POWER Odbudowująca maska na noc 50 ml
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaCzy to jest produkt dla Ciebie?1. Jeżeli masz cerę suchą, szarą, wrażliwą2. Zależy Tobie na intensywnym odżywieniu3. Krem
na noc nie daje wystarczającego efektuDziałanieJakie ma składniki aktywne?♥ Ceramidy z Yuzu- otrzymywane z chińskiej cytryny Yuzu.
To źródło ceramidów roślinnych będących analogami ludzkich ceramidów II I V, tworzących strukturę warstwy rogowej. Zapewnia
odbudowę funkcji barierowej, przywraca optymalne nawilżenie, elastyczność i gładkość naskórka.♥ Ceramidy 6- zamknięte w
liposomach,wpływają na spójność i elastyczność naskórka. Chronią skórę przed działaniem czynników zewnętrznych. Zmniejszają
utratę wody, regulując jej zawartośc w warstwie rogowej. Działają przeciwzmarszkowo i nawilżająco.♥ Olej brzoskwiniowy- posiada
wspaniałe właściwości rewitalizujące, odżywcze, regenerujące i nawilżające. Pomaga zapobiec odwodnieniu skóry, wygładza zmarszczki
oraz zwiększa sprężystość i elastyczność.♥ Masło shea- jest bogatym źródłem wit. A, E które odpowiadają m. in. za opóźnianie procesów
starzenia się skóry i jej ochronę przed wolnymi rodnikami. Skutecznie zabezpiecza skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, a
dodatkowo posiada właściwości łagodzące podrażnienia.♥ Karoten- pobudza produkcję i odbudowę włókien kolagenowych,
odpowiedzialnych za napięcie skóry.♥ Organicznyhydrolat z neroli- odświeża, oczyszcza i tonizuje skórę, działa relaksująco, odprężająco i
łagodząco. Zmniejsza obrzęki i zaczerwienia, wspomaga regenerację skóry. Wyrównuje koloryt skóry i poprawia jej ukrwienie.♥ Ekstrakt z
marakui- odżywia skórę działa nawilżająco i zmiękczająco.♥ Bio-propanediol- to roślinna alternatywa dla glikolu, ma działanie nawilżające,
wspomaga przenikanie składników aktywnych w głąb skóry.Dlaczego właśnie ta maska?Ukryte w nowoczesnych nośnikach ceramidy 6
w połączeniu z roślinnymi ceramidami Yuzu docierają do najgłębszych warstw naskórka gdzie odbudowują naturalny płaszcz
hydrolipidowy i poprawiają poziom nawilżenia. Maska wzmocniona olejem brzoskwiniowym, masłem shea, karotenem, organiczną wodą
neroli i ekstraktem z marakui wpłynie korzystnie na intensywną, nocną regenerację. Wielowymiarowe działanie sprawi, że po
przebudzeniu Twoja skóra stanie się miękka, sprężysta i wypoczęta.Wskazania: dla cery suchej, szarej, zmęczonej i wrażliwej.Sposób
użyciaJak jejużyjesz?1. Nałóż maskę na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu wykonując delikatny masaż i pozostaw na całą noc.2.
Po przebudzeniu oczyść skórę z pozostałości produktu i zastosuj odżywczy krem na dzień z tej samej linii.Aby efekt był intensywniejszy
stosuj pozostałe produkty z tej samej linii.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/apis-ceramide-power-odbudowujaca-maska-na-noc-50-ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

