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APIS DETOX Maska żelowa detoksykująca z węglem z
bambusa i jonizowanym srebrem 200ml
 

Cena: 22,25 PLN

Opis słownikowy

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS DETOX Maska żelowa detoksykująca z węglem z bambusa i jonizowanym srebrem 200mlDetoksykująca maska żelowa
z węglem z bambusa i jonizowanym srebrem Apis Professional Detox, maska o lekkiej konsystencji żelowej przeznaczona do zabiegów
kosmetycznych na twarz oczyszczających naskórek z toksyn, nadmiaru sebum i innych zanieczyszczeń, rekomendowana dla cery
tłustej, mieszanej z rozszerzonymi porami i innymi niedoskonałościami. Maseczkę żelową Apis Detox można z powodzeniem
wykorzystać w domowych zabiegach oczyszczających.DziałanieCzarna maska żelowa Apis Detox, to profesjonalny preparat
kosmetyczny, który łączy w sobie kompozycję selektywnie dobranych i skutecznych składników detoksykujących. Oparta o aktywny
węgiel z bambusa, który efektywnie absorbuje toksyny, zanieczyszczenia i zwęża rozszerzone pory. Zawiera jonizowane srebro o
działaniu przeciwzapalnym, antybakteryjnym, a także szereg ekstraktów: ekstrakt z bambusa, czystka, irysa, zielonej herbaty i kompleksu
Hydromanil ™, które przywracają równowagę skóry, odświeżają, zapewniają dogłębne działanie matujące i regulują pracę gruczołów
łojowych odpowiedzialnych za produkcję sebum.Detoksykująca maska żelowa Apis Detox skutecznie niweluje niedoskonałości i
błyskawicznie przywraca skórze piękny wygląd. Zapewnia długotrwały efekt czystej i matowej skóry. Ujmując w jednym zdaniu zalety
detoksykującej maski żelowej Apis Detox można powiedzieć, że jest to antybakteryjna, łagodząca i matująca maska żelowa
oczyszczająca skórę z toksyn i nadmiaru sebum.MASKA ŻELOWA DO GABINETU I MASECZKA ŻELOWA DO PIELĘGNACJI DOMOWEJW
ramach pielęgnacji domowej maskę żelową Apis Detox najlepiej stosować razem z serum z tej samej serii. W ramach pielęgnacji
gabinetowej najlepsze efekty można osiągnąć stosując maskę żelową przy użyciu urządzeń kosmetycznych zgodnie z procedurą
zabiegową producenta, a zabiegi wykonywać w połączeniu z maską algową i serum z serii Apis Detox.Sposób użyciaRozprowadzić Apis
DETOX Detoksykująca maska żelowa na oczyszczonej skórze twarzy, szyi i dekoltu równomierną warstwą omijając okolice oczu i ust.
Pozostawić na 10-15 minut a nastepnie zmyć letnią wodą.SkładAqua (Water), Glycerin, Carbomer, Calcium Sodium Borosilicate, Silver
Oxide, Charcoal Powder, Cistus Incanus Extract, Bambusa Vulgaris (Bamboo) Extract, Green Tea Extract, Kivi Extract, Cucumis Sativus
(Cucumber) Fruit Extract, Iris Florentina Root Extract, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Caprylyl
Glycol, Parfum (Fragrance)opakowanie: 200ml
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