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APIS HELLO SUMMER SPF50 Krem do opalania twarzy z
nektarem komórkowym 50 ml
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS HELLO SUMMER SPF50 Krem do opalania twarzy z nektarem komórkowym 50 mlCzy to jest produkt dla Ciebie?1.
Szukasz lekkiego kremu do opalania twarzy2. Zależy Tobie na bardzo wysokiej ochronie przeciwsłonecznej3. Chcesz żeby krem
dodatkowo odżywiał i nawilżałWybrałaś/eś idealny produkt dla siebie!DziałanieDlaczego właśnie ten produkt?Aksamitny krem o lekkiej i
szybko wchłaniającej się nowoczesnej formule. Posiada mikrokapsułkowane i mineralne filtry UVA/UVB (SPF 50), które zapewniają
szerokie spektrum bardzo wysokiej ochrony, zapobiegając uszkodzeniom wywołanym przez promieniowanie UVA, UVB. Wzbogacony
nektarem komórkowym z komórek macierzystych Lithops pseudotruncatella, który zwiększa syntezę witaminy D w skórze. Dodatkowo
zawarte oleje: arganowy, monoi, malinowy i karoten intensywnie nawilżają, regenerują i odżywiają Twoją skórę.Sposób użyciaUżyjesz go
w 2 krokach:1. Krem nałożyć równomiernie na skórę twarzy i szyi2. Pozostaw do wchłonięcia.W celu utrzymania skutecznej ochrony
powtarzać czynność regularnie co 2-3 godziny.SkładJakie ma składniki aktywne?♥ 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.♥ Karoten- antyoksydant, bierze
udział w neutralizacji wolnych rodników oraz reaktywnych form tlenu. Hamuje procesy starzenia się skóry wywoływane np.
promieniowaniem UV. Może poprawiać koloryt skóry.♥ Olej arganowyprzeciwdziała procesom starzenia się skóry, poprawia elastyczność,
jędrność działa rewitalizująco – wspomaga odnowę komórek. Regeneruje naskórek, chroni przed szkodliwym działaniem promieni
słonecznych oraz łagodzi podrażnienia i zaczerwienienie po zbyt długiej kąpieli słonecznej.♥ Olej monoi- wspaniale nawilża i odżywia
skórę, uspokaja skórę nadmiernie podrażnioną i swędzącą.♥ Olej z pestek malin- znany ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne.
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