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APIS HELLO SUMMER SPF15 Mgiełka do opalania twarzy z
nektarem komórkowym 150 ml
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS HELLO SUMMER SPF15 Mgiełka do opalania twarzy z nektarem komórkowym 150 mlCzy to jest produkt dla Ciebie?1.
Szukasz pielęgnacyjnej mgiełki do twarzy2. Zależy Tobie na ochronie skóry przed promieniowaniem UVA/UVBWybrałaś/eś idealny
produkt dla siebieDziałanieDlaczego właśnie ten produkt?Wyjątkowa mgiełka z wodą pomarańczową, która szybko się wchłania,
dostarczając skórze cennych składników. Zawiera nektar komórkowy z komórek macierzystych Lithops pseudotruncatella, który
zwiększa syntezę witaminy D w skórze. Dodatkowo filtry UVA/UVB (SPF 15) zapobiegają uszkodzeniom wywołanym przez
promieniowanie UVA, UVB. Wzbogacona sokiem z miąższu liści aloesu i kwasem hialuronowym zapewnia Twojej skórze nawilżenie i
dodatkową porcję świeżości. Efektem jest doskonale gładka i pełna blasku skóra.Wskazania: dla każdego rodzaju cery.Sposób
użyciaUżyjesz jejw 2 krokach:1. Rozpyl bezpośrednio na oczyszczoną skórę lub na makijaż2. Pozostaw do wchłonięcia.Stosuj w ciągu
dnia aby odświeżyć i ochronić skórę przed promieniowaniem UVA/UVB. W celu utrzymania skutecznej ochrony powtarzać czynność
regularnie co 2-3 godziny.PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ!SkładJakie ma składniki aktywne?♥ Woda pomarańczowa- działa ściągająco i
tonizująco. Wykazuje właściwości oczyszczające i rozjaśniające.♥ Nektar komórkowy-pozyskuje się z komórek macierzystych rośliny
Lithops pseudotruncatella, potocznie nazywanej „żywymi kamieniami”. Efektem działania surowca jest zwiększenie poziomu witaminy D
poprzez wpływ na poprawę warunków „mikrośrodowiskowych” do jej syntezy. Wzrost stężenia wit. D skutkuje poprawą nawilżenia skóry,
jej jędrności, mikrokrążenia i kolorytu, a także promienności cery.♥ Sok z miąższu liści aloesu- charakteryzuje się prawdziwą
różnorodnością substancji aktywnych biologicznie. Aloesstanowi bogate źródło witamin (C, E, A, witamin z grupy B: B1, B2, B6, B12, B3,
kwasu foliowego), aminokwasów, polisacharydów, glikoprotein, enzymów, glikozydów flawonoidowych czy hydroksykwasów. Dzięki
zawartości substancji czynnych charakteryzuje się szerokim spektrum aktywności, wykazuje działanie przeciwzapalne,
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i antywirusowe. Neutralizuje wolne rodniki, działa antyutleniająco, łagodzi podrażnienia, przyspiesza
regenerację naskórka. Pobudza syntezę kwasu hialuronowego, działa nawilżająco, zwiększa elastyczność i wygładza skórę.♥ Kwas
hialuronowy- posiada działanie odmładzające, nawilżające i przeciwzapalne.
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