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APIS DETOX Maska algowa detoksykujące z węglem z
bambusa i jonizowanym srebrem 20g
 

Cena: 5,45 PLN

Opis słownikowy

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS DETOX Maska algowa detoksykujące z węglem z bambusa i jonizowanym srebrem 20gDetoksykująca maska algowa z
węglem z bambusa i jonizowanym srebrem Apis Professional Detox, saszetka 20 g, oczyszczająca maseczka dla cery tłustej, mieszanej
z rozszerzonymi porami i innymi niedoskonałościami.DziałanieCzarna maska algowa Apis Detox jest połączeniem nowatorskiej formuły
bogatej w aktywny węgiel z bambusa i jonizowane srebro o działaniu przeciwzapalnym, antybakteryjnym, efektywnie absorbującym
toksyny, zanieczyszczenia i nadmiar sebum ze skóry. Wzmocniona ekstraktem z bambusa, czystka, kiwi, irysa i zielonej herbaty
oczyszcza, wygładza, zapobiega świeceniu skóry, jednocześnie głęboko nawilża. Doskonale niweluje niedoskonałości i sprawia, że skóra
odzyskuje idealny wygląd. Zapewnia długotrwały efekt czystej, matowej skóry.Sposób użyciado około 20 g maski dodać około 40 ml
wody mineralnej niegazowanej, energicznie mieszając doprowadzić do gęstej konsystencji, nałożyć szpatułką na skórę twarzy i szyję,
pozostawić na 15-20 minut, po zastygnięciu usunąć maskę przez ściągnięcie w całości, ewentualne pozostałości zmyć wodą lub
tonikiemSkładSolum Diatomeae (Diatomaceous Earth), Algin, Calcium Sulfate, Tetrasodium Pyrophosphate, Trisodium Phosphate,
Calcium Carbonate, Charcoal Powder, Calcium Sodium Borosilicate, Silver Oxide, Iris Florentina Root Extract, Cistus Incanus Extract,
Bambusa Vulgaris Extract, Kivi Extract, Green Tea Extract, Parfum.Składniki aktywne:Aktywny węgiel z bambusa - absorbuje toksyny,
nadmiar sebum i wszelkie zanieczyszczenia oraz zwęża rozszerzone pory skóry.Jonizowane srebro - ma działanie przeciwzapalne,
antybakteryjne.Kompleks Hydromanil™ - ekstrakt z peruwiańskiej rośliny Tara o błyskawicznie nawilżających i długotrwale działających
właściwościach nawilżających.Ekstrakt z kiwi - bogate źródło witaminy C o silnych właściwościach przeciwrodnikowych, ujędrniających,
regenerujących i wygładzających naskórek. Stymuluje powstawanie włókien kolagenowych.Ekstrakt z zielonej herbaty - działa
bakteriostatycznie, oczyszczająco i przeciwzapalnie.
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