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APIS EXOTIC HOME CARE Enzymatyczna pianka do mycia
twarzy 150ml
 

Cena: 20,90 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisAPIS EXOTIC HOME CARE Enzymatyczna pianka do mycia twarzy 150mlTwój krok w stronę dogłębnie oczyszczonej skóry.Czy to
jest produkt dla Ciebie?1. Potrzebujesz produktu do skutecznego oczyszczenia skóry z zanieczyszczeń i resztek makijażu2. Twoja skóra
potrzebuje odświeżenia i rozświetlenia3. Lubisz egzotyczny zapachWybrałaś/eś idealny produkt dla siebie!Jakie ma składniki aktywne?♥
Enzym papaina- złuszcza martwy naskórek, działa także nawilżająco, wspomaga mikrokrążenie krwi♥ Ekstrakt z marakui- łagodzi
suchość skóry, sprawia, że jest miękka i aksamitna♥ Ekstrakt z mango- zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, przywraca
miękkość, elastyczność i sprężystość♥ Ekstrakt z ananasa- jest bogatym źródłem witaminy C, działa przeciwobrzękowo i
przeciwzapalnie♥ Olej kokosowy- jest wielofunkcyjnym składnikiem, który odżywia, nawilża wspomaga regenerację, wzmacnia
elastyczność skóryDlaczego właśnie ta pianka?Wyjątkowa pianka stworzona na bazie mixu egzotycznych owoców. Dzięki niej dokładnie
oczyścisz swoją skórę z zanieczyszczeń oraz resztek makijażu, nie naruszając przy tym tak ważnej bariery hydrolipidowej. Jej sekretem
jest zawarty w niej enzym – papaina, która złuszcza martwy naskórek, aby następnie odpowiadać za wygładzenie całej skóry. Ekstrakty
z egzotycznych owoców czyli zestaw odpowiadający za regenerację, odświeżenie rozświetlenie oraz dostarczenie Twojej skórze
niezbędnych witamin.Skład1. Zwilż skórę twarzy, a następnie nanieś na nią piankę.2. Rozprowadź po całej twarzy omijając okolice oczu i
ust i delikatnie rozmasuj.3. Odczekaj kilka chwil, po czym dokładnie spłucz letnią wodą.Piankę możesz stosować 2 razy dziennie. Rano –
zaraz po przebudzeniu, jak i wieczorem - zanim położysz się spać. Pamietaj by stonizować skórę po umyciu!Dla uzyskania lepszego
efektu zaaplikuj teraz ulubiony krem np. Egzotyczny krem witalizujący z tej samej linii będzie najlepszym rozwiązaniem.Wskazania: do
każdego rodzaju cery.Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.Produkt można przeznaczyć do
profesjonalnego stosowania w gabinecie kosmetycznym jak i do codziennej pielęgnacji domowej.SkładAqua, Cocamidopropyl Betaine,
Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water, Coconut Oil Glycereth-8 Esters, Coco-Glucoside, Glycerin, Sodium Hyaluronate, D-panthenol,
Phenoxyethanol, Maltodextrin Papain, Passiflora Edulis Fruit Extract, Mangifera Indica Fruit Extract, Ananas Comosus (Pineapple)
Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum.
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