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APIS HIMALAYAN BOOSTER Nawilżający Milky Booster 100
ml
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaCzy to jest produkt dla Ciebie?1.Szukasz wyjątkowo lekkiego produktu zamiast kremu2. Twoja skóra potrzebuje nawilżenia i
odprężenia3. Potrzebujesz nawilżającej bazy pod makijażDziałanieJakie ma składniki aktywne?♥ Woda z himalajskich źródeł-
ekstremalna czystość tej wody pochodzi z topnienia Himalajskich szczytów lodowców. Jest całkowicie pozbawiona zanieczyszczeń.
Sprawia, że skóra łatwiej się regeneruje i głęboko nawilża.♥ Ekstrakt z ashwagandhy- w widoczny sposób odmładza skórę,
nadajemłodzieńczy blask i promienny wygląd. Relaksuje i odpręża skórę, wycisza tendencję do stanów zapalnych.♥ Olej konopny-
reguluje wydzielanie sebum, zapewnia miękką, wygładzoną i nawilżoną skórę.♥ D-panthenol- ma działanie przeciwzapalne i
nawilżające.Przyspiesza procesy regeneracji naskórka, łagodzi podrażnienia.♥ Kwas hialuronowy- intensywnie i długotrwale nawilża.♥
Resplanta z babassu-emolient otrzymany z oleju babassu. Intensywnie nawilża, zmiękcza oraz uelastycznia skórę.♥ Olej arganowy-
intensywnie nawilża skórę, poprawia jej koloryt, zmniejsza widoczność blizn i przebarwień.♥ Skwalan- charakteryzuje się szerokim
spektrum działania. Działa ujędrniająco, przeciwzmarszczkowo, natłuszczająco i nawilżająco. Rozjaśnia skóręoraz poprawia jej
elastyczność. Chroni przed działaniem wolnych rodników. Dodatkowozmiękcza, wygładzai zmniejsza widoczność zmarszczek.♥ Bio-
propanediol- to roślinna alternatywa dla glikolu. Ma działanie nawilżające, wspomaga przenikanie składników aktywnych w głąb skóry.♥
Witamina E- poprawia jakość i stan skóry poprzez odżywienie jej, nawilżenie, uelastycznienie.Dlaczego właśnie ten booster?Nawilżający
milky booster o lekkiej konsystencji w formie mgiełki. Łączy w sobie właściwości toniku i serum. Ultralekka formuła sprawia, że sprawdzi
się również jako baza pod makijaż.Oparta na działaniu bogatej w minerały ekstremalnie czystej wody z himalajskich źródeł sprawia, że
nawilżenie ma długotrwały efekt, a zmęczona skóra odzyskuje ukojenie i blask.Ekstrakt z ashwagandhy likwiduje oznaki zmęczenia, a
wysoka zawartość oleju z konopi, optymalnie odżywia naskórek i skutecznie chroni przed przesuszeniem.Sposób użyciaUżyjesz go w 2
prostych krokach:1. Rozpyl bezpośrednio na twarz lub nałóż booster na dłoń i delikatnie wmasuj w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i
dekoltu.2. Pozostaw do wchłonięcia.Przed użyciem wstrząśnij!
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