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APIS DETOX Serum detoksykujące z węglem z bambusa i
jonizowanym srebrem 100ml
 

Cena: 39,89 PLN

Opis słownikowy

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS DETOX Serum detoksykujące z węglem z bambusa i jonizowanym srebrem 100mlDetoksykujące serum marki Apis
Professional z serii Detox to profesjonalne serum do twarzy z węglem z bambusa i jonizowanym srebrem przeznaczone do zabiegów
kosmetycznych dla cery tłustej, mieszanej z rozszerzonymi porami i innymi niedoskonałościami. Serum Apis Detox pomimo, że
największą skuteczność wykazuje w ramach pełnej procedury zabiegowej wykonywanej w gabinecie, to z powodzeniem można
stosować je również w domu jako kurację oczyszczającą skórę twarzy z toksyn i zanieczyszczeń.DziałanieDetoksykujące serum do
twarzy Apis Detox posiada lekką, satynową konsystencję. Skoncentrowany preparat wykorzystuje niezwykłą moc i nowatorską formułę
.Za sprawą tak bogatego, precyzyjnie skomponowanego o synergistycznym działaniu serum Apis Detox efektywnie absorbuje toksyny i
zanieczyszczenia nagromadzone na powierzchni cery w ciągu całego dnia. Jest to niezwykle skuteczny preparat detoksykujący, który
dodatkowo dostarcza skórze intensywnego nawilżenia bez niepożądanego błyszczenia, tonizuje i reguluje wydzielanie sebum.Serum
Deetox marki Apis doskonale niweluje niedoskonałości i sprawia, że skóra odzyskuje idealny wygląd. Zapewnia długotrwały efekt czystej,
matowej skóry bez zatykania porów.Sposób użyciaRozprowadzić detoksykujące serum do twarzy równomiernie na skórze twarzy, szyi i
dekoltu a następnie pozostawić do wchłonięcia.Apis Detox można stosować pod makijaż - stanowi perfekcyjną bazę dla
makijażu.SkładAqua, Glycerin, Almond Oil Cosmetic (Olus Oil), Calcium Sodium Borosilicate, Silver Oxide, Butylene Glycol, Barosma
Betulina Leaf Extract, Iris Florentina Root Extract, Cetearyl Alcohol & Ceteareth 20, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, Cistus Incanus
Extract, Bambusa Vulgaris Extract, Kivi Extract, Green Tea Extract, Coco-Caprylate/Caprate, Carbomer, Sodium Polyacrylate Starch,
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Azadirachta Indica Seed Oil, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Charcoal
Powder, ParfumSkładniki aktywne:aktywny węgiel z bambusa,jonizowane srebro,kompleks Affipore ™ i Hydromanil ™,ekstrakt z
bambusa,ekstrakt z czystka,ekstrakt z irysa,ekstrakt z kiwi,olej neem.Pojemność 100 ml
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