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APIS KAKADU PLUM Serum śliwkowe 100ml
 

Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS NATURAL COSMETICS SP. O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisAPIS KAKADU PLUM Serum śliwkowe 100mlCzy ten produkt jest dla Ciebie?1. Szukasz kosmetyku dla skóry suchej2. Pojawiły się
już pierwsze zmarszczki3. Twoja skóra potrzebuje bomby witaminowej4 Masz skórę wrażliwą i dodatkowo chcesz wyrównać koloryt
skóryWybrałaś/eś idealny produkt dla siebie!Jakie ma składniki aktywne?♥ ekstrakt ze śliwki Kakadu – bogaty w witaminę C, chroni przed
stresem oksydacyjnym.♥ ekstrakt z wiśni- opóźnia procesy starzenia się skóry, pochłania promieniowanie UVA i UVB♥ ekstrakt z mango-
przywraca miękkość, elastyczność i sprężystość skóry, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry♥ ekstrakt z jagód goji- działa
energetyzująco i stymulująco na skórę♥ olej z pestek śliwek- odbudowuje płaszcz hydrolipidowy, zwalcza wolne rodniki, łagodzi, nawilża i
działa przeciwzmarszczkowo♥ nasiona chia- rewitalizują i odżywiają skórę♥ kwas hialuronowy- intensywnie nawilża♥ kolagen - utrzymuje
wysoki stopień nawilżenia skóry, działa napinająco i ujędrniająco niwelując drobne zmarszczki♥ elastyna – zwiększa elastyczność skóry i
sprężystość skóry, opóźnia proces starzenia skóryDlaczego właśnie to serum?Serum śliwkowe zawiera moc 4 multiwitaminowych
ekstraktów, które powodują natychmiastowe odżywienie, nawilżenie i poprawę witalności skóry. Stosowane systematycznie przywraca
równowagę lipidową skórze oraz wygładza drobne zmarszczki. Wyrównuje koloryt skóry i wzmacnia ścianki naczyń
krwionośnych.Sposób użyciaSerum możesz stosować 1-2 razy dziennie. Pamiętaj, że Twoja skóra musi zostać dobrze przygotowana.
Oczyść ją dokładnie, zaaplikuj tonik i dopiero później zastosuj serum. Poczekaj chwilę, aż się wchłonie.Aby efekt był intensywniejszy,
zaaplikuj pod serum raz dziennie Koncentrat śliwkowy.SkładAqua (Water), Soybean Oil, Glycerin, Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract,
Sodium Hyaluronate, Prunus Domestica Seed Oil, Salvia Hispanica (Chia) Seed Oil, Coco-Caprylate / Caprate, Cetearyl Alcohol &
Ceteareth 20, Prunus Cerasus Extract, Mangifera Indica (Mango) Fruit Extract, Lycium Barbarum Fruit Extract, Carbomer,
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium Polyacrylate Starch, Triethanoloamine, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid,
Citric Acid, Parfum (Fragrance).
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