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APIS CERAMIDE POWER Odżywczy GLOW BOOSTER 30 ml
 

Cena: 28,49 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. Szukasz odżywczej bazy pod makijaż3.
Oczekujesz natychmiastowego działania i efektu glowDziałanieJakie 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, nawilżająco.Organiczny hydrolat 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.Skwalan- wzmacnia warstwę hydrolipidową skóry i chroni ją przed nadmierną utratą wody, dzięki czemu
wyraźnie nawilża skórę. Wspiera proces przenikania składników aktywnych w głąb skóry. Jest naturalnym antyoksydantem, chroni przed
działaniem wolnych rodników.Kwas hialuronowy- długotrwale nawilża, wygładza zmarszczki, ujędrnia i poprawia elastyczność.Dlaczego
właśnie ten produkt?Odmładzający koktajl zapewni Twojej skórze odpowiednią dawkę witamin niezbędnych do jej prawidłowego
funkcjonowania. Wzbogacony liposomalnymi ceramidami 6 oraz z Yuzu odbuduje naturalny płaszcz hydrolipidowy i poprawi poziom
nawilżenia. Zawarta w boosterze organiczna woda z neroli połączona z kwasem hialuronowym i ekstraktem z marakui przywróci skórze
jędrność i zapewni witalność. Booster ceramidowy sprawdzi się doskonale jako odżywcza baza pod makijaż.Wskazania: dla cery suchej,
szarej, zmęczonej i wrażliwej.Sposób użyciaZastosuj go w 2 krokach:1. Wstrząśnij przed użyciem.2. Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy,
szyi i dekoltu lub połącz z kremem z tej samej linii. Delikatnie wmasuj w skórę i pozostaw do wchłonięcia.
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