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APIS EXFOLIATING HOME CARE Intensywna odnowa skóry
w 20 dni
 

Cena: 45,89 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisAPIS EXFOLIATING HOME CARE Intensywna odnowa skóry w 20 dniPoddaj się pełnej pielęgnacji i odnowie.Czy to jest produkt dla
Ciebie?1. Jeżeli masz cerę z oznakami starzenia, przebarwieniami, z rozszerzonymi naczynkami, a także tłustą, trądzikową, z
rozszerzonymi porami2. Twoja skóra potrzebuje intensywnej odnowy i regeneracji3. Brakuje Twojej skórze blasku i
rozświetleniaPierwszy etap (emulsja 10%)Kwas mlekowy- wpływa na nawilżenie i nawodnienie skóry, utrzymując prawidłowy poziom
wilgoci w naskórku. Dzięki takiemu działaniu skóra jest miękka, gładka i promiennaKwas migdałowy- pomaga w stymulacji kolagenu w
skórze, dzięki temu jest ona jędrniejsza i bardziej sprężysta. Ma silne działanie odświeżające.Wyraźnie poprawia koloryt skóry
rozjaśniając ją, reguluje łojotok i pomaga w walce z trądzikiemKwas ferulowy- jest silnym antyoksydantem. Pobudza syntezę włókien
elastynowych i kolagenowych. Posiada właściwości przeciwzapalne oraz niwelujące rumień i zaczerwienienie. Przeciwdziała tworzeniu
się przebarwień oraz zmniejsza już istniejące. Optymalnie nawilża skóręOlej kukui- doskonale nawilża wygładza oraz regeneruje skórę, a
także wykazuje działanie przeciwzapalneDrugi etap (żel 15%)Kwas fitowy- przeciwdziała powstawaniu przebarwień i zmniejsza
istniejące, rozjaśnia i wybiela skórę, działa delikatnie złuszczająco. Reguluje wydzielanie sebum, nawilża. Sprawia, że skóra jest bardziej
gładka, elastyczna i jędrnaKwas pirogronowy- oczyszcza i zmniejsza łojotok, likwiduje zaskórniki, przyśpiesza gojenie stanów zapalnych.
Zwiększa gęstość skóry, wygładza zmarszczki oraz zamyka rozszerzone poryDlaczego właśnie ten zabieg?Exfoliating Home Care to
intensywny zabieg, który został stworzony po to, aby aktywnie wspierać odbudowę i regenerację Twoich komórek.W jego zestawie
czekają na Ciebie 2 specjalne preparaty: emulsja i żel, służące do przeprowadzenia 20-dniowej kuracji.Pierwszy etap (emulsja 10%) -
będzie krokiem w kierunku odbudowy i przywrócenia Twojej skórze dawnej kondycji oraz blasku.Drugi etap (żel 15%) - wzmocni działanie
I etapu, pozwalając Tobie na znacznie dłuższe cieszenie się efektami całego zabiegu Exfoliating Home Care.Emulsja 10% To idealne
dobrane proporcje kwasu mlekowego, migdałowego oraz ferulowego o łącznym stężeniu 10%, dodatkowo wzbogacone olejem kukui.
Takie połączenie będzie krokiem do całego procesu odzyskiwania zdrowej, gładkiej oraz pięknie i młodo wyglądającej skóry.Na początek
delikatnie złuszczy martwe komórki oraz upora się z ewentualnymi zaskórnikami, łojotokiem bądź trądzikiem. Następnie zadziała
antyoksydacyjnie i odżywczo - poprawiając kondycję oraz wyrównując kolor Twojej skóry.W efekcie stanie się pełna blasku, promienna,
elastyczna i nawilżona. A Ty będziesz mogła cieszyć się tymi rezultatami przez długi czas!Żel 15% Jest doskonale skomponowanym
połączeniem kwasu fitowego i pirogronowego o łącznym stężeniu 15%. Jego rolą jest wzmocnienie efektów zauważalnych już po
pierwszym etapie kuracji. Żel delikatnie złuszczy Twój martwy naskórek, skutecznie opóźni proces starzenia skóry oraz będzie
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odpowiedzialny za obkurczanie rozszerzonych naczynek. Dzięki antybakteryjnym właściwościom zapewni także dodatkowy poziom
ochrony.W wyniku jego działania zobaczysz, jak przebarwienia ulegają rozjaśnieniu, rozszerzone pory powoli się zamykają, a cała Twoja
skóra staje się bardziej nawilżona i odświeżona, a jej koloryt – bardziej wyrównany.Sposób użyciaJak ją użyjesz?Kurację rozpoczynamy
od Etapu I. Cienką warstwę emulsji nałożyć na noc na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu omijając okolice oczu i ust. Pozostawić
do wchłonięcia. Czynność powtarzać przez 10 dni. W przypadku skóry suchej stosować przez okres 5 dni.Aby efekt kuracji był
zadowalający należy ją stosować systematycznie przez okres 20 dni!Po zakończeniu I etapu przystąpić do Etapu II.Żel 15%Jak go
użyjesz?stosować po zakończonej 10-dniowej kuracji Emulsją 10% w Etapie I. Nałożyć na noc na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i
dekoltu omijając okolice oczu i ust. Pozostawić do wchłonięcia. Czynność powtarzać przez 10 dni. W przypadku skóry suchej stosować
przez okres 5 dni.Aby efekt zabiegu był zadowalający należy ją stosować systematycznie.Po zakończonym zabiegu Exfoliating Home
Care polecamy stosowanie produktów Apis Natural Cosmetics np. z linii Cannabis Home Care.Twoja skóra odwdzięczy się odnowionym,
zdrowym i pięknym wyglądem.SkładAqua, Lactic Acid, Aleurites Moluccana, Mandelic Acid, Propanediol, Cetyl Alcohol, Xanthan Gum,
Ferulic Acid, Sodium Hydroxid, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin, Sorbic Acid. SKŁADNIKI: Aqua, Phytic Acid, Pyruvic Acid,
Propanediol, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin, Sorbic Acid.
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