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APIS LIFTING PEPTIDE Liftingująco - napijający krem z
SNAP-8 MT peptide 100 ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisAPIS LIFTING PEPTIDE Liftingująco - napijający krem z SNAP-8 MT peptide 100 mlCzy ten krem jest dla Ciebie??Jeżeli zmagasz
się ze zmarszczkami, Twoja skóra potrzebuje natychmiastowego napięcia i liftingu. Do tego jeszcze nawilżenia …Wybrałaś/eś
odpowiedni krem dla siebie!Jakie ma składniki aktywne?♥ neuropeptyd SNAP8 – jest odpowiedziany za napięcie i spłycenie zmarszczek♥
cobiolift* - liftinguje♥ koenzym Q10 - dotlenia♥ kwas hialuronowy – nawilża♥oleje monoi i olej z orzechów makadamia –
regenerująDlaczego właśnie ten krem?LIFTINGUJĄCO-NAPINAJĄCY KREM Z SNAP-8 peptide to krem o lekkiej formule. Snap8 to petyd,
który blokuje mięśnie mimiczne , daje efekt natychmiastowego napięcia i wypełnienia zmarszczek. Produkt szybko wnika w skórę,
ujędrnia, nawilża i dodatkowo wyrównuje koloryt.Lekka formuła kremu powoduje, że świetnie nadaje się również pod makijaż.
Dodatkowym atutem jest świeży, piękny zapach.Sposób użyciaCzy ten krem jest dla Ciebie??Jeżeli zmagasz się ze zmarszczkami,
Twoja skóra potrzebuje natychmiastowego napięcia i liftingu. Do tego jeszcze nawilżenia …Wybrałaś/eś odpowiedni krem dla
siebie!Jakie ma składniki aktywne?♥ neuropeptyd SNAP8 – jest odpowiedziany za napięcie i spłycenie zmarszczek♥ cobiolift* - liftinguje♥
koenzym Q10 - dotlenia♥ kwas hialuronowy – nawilża♥oleje monoi i olej z orzechów makadamia – regenerująDlaczego właśnie ten
krem?LIFTINGUJĄCO-NAPINAJĄCY KREM Z SNAP-8 peptide to krem o lekkiej formule. Snap8 to petyd, który blokuje mięśnie mimiczne ,
daje efekt natychmiastowego napięcia i wypełnienia zmarszczek. Produkt szybko wnika w skórę, ujędrnia, nawilża i dodatkowo
wyrównuje koloryt.Lekka formuła kremu powoduje, że świetnie nadaje się również pod makijaż. Dodatkowym atutem jest świeży, piękny
zapach.SkładAqua, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glycerin, Coco-Caprylate/Caprate, Acetyl Octapeptide-3, Cetearyl Alcohol & Ceteareth
20, Chenopodium Quinoa Seed Extract, Ubiquinone, Sodium Hyaluronate, Carbomer, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Squalane,
Cocos Nucifera Oil, Gardenia Tahitensis Flower, C.I. 77891 Titanium Dioxide & Mica & Tim Oxide, Sodium Hydroxide, PEG-8, Tocopherol,
Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum.
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