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APIS Liftingujące płatki pod oczy 1 para
 

Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisAPIS Liftingujące płatki pod oczy 1 paraZredukuj zmarszczki pod oczamiCzy to jest produkt dla Ciebie?1. Jeżeli masz dojrzałą
skórę wokół oczu2. Zależy Tobie na ekspresowym liftinguWybrałaś/eś idealny produkt dla siebieJakie ma składniki aktywne?♥ Naturalna
tkanina z włókna herbaty – działa oczyszczająco, łagodząco i odmładzająco.♥ Kwas hialuronowy 4D- jest innowacyjnym połączeniem
czterech rodzajów wielkości cząsteczek hialuronianów. Wykazuje silne działanie nawilżające na różnych poziomach skóry.♥ Szwajcarskie
mrożone wino (Ice Wine) z polisacharydami- zapewnia natychmiastowe właściwości liftingujące, napinające, spłycające zmarszczki i
nawilżające.♥ Ekstrakt z czerwonych alg- wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe, poprawia elastyczność, jędrność i gładkość skóry.♥
Adaptogen z grzybów Chaga- dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, wzmacnia naturalny system
ochronny skóry, poprzez wzmocnienie funkcji barierowych oraz sieci mikronaczyniowej.Dlaczego właśnie te płatki?Ekstremalnie
skoncentrowane składniki zapewniają delikatnej skórze pod oczami idealne nawilżenie. Jeśli w kosmetykach szczególną uwagę
zwracasz na pochodzenie składników, to te płatki pozytywnie Cię zaskoczą. Naturalna tkanina z włókna herbaty nasączona kwasem
hialuronowym 4D skutecznie zwiększy nawilżenie Twojej skóry. Natomiast niezwykłe połączenie szwajcarskiego mrożonego wina (Ice
Wine) z polisacharydami zagwarantuje efekt natychmiastowego liftingu oraz redukcji zmarszczek. Wzbogacona o ekstrakt z czerwonych
alg i adaptogen z grzybów Chaga zapewni Tobie:• Optymalne nawilżenie skóry w okolicach oczu jeszcze długo po zastosowaniu.•
Redukcję zmarszczek i efekt liftingu, który zauważysz praktycznie natychmiast po zdjęciu płatów.• Jędrną skórę i odświeżone spojrzenie
- przy jednoczesnym optymalnym odżywieniu i dotlenieniu komórek skóry.Sposób użyciaZastosuj je w 3 krokach:1. Wyjmij płatki z
opakowania.2. Na oczyszczoną skórę dokładnie przyklej płatki pod oczami po czym usuń warstwę ochronną i pozostaw na 20 minut.3.
Po zdjęciu płatków delikatnie wmasuj pozostałość preparatu w skórę i poczekaj do całkowitego wchłonięcia.Stosować 2 razy w
tygodniu. Jeśli chcesz zoptymalizować działanie płatków - przed zastosowaniem schłodź je w lodówce.Płatki są produktem
jednorazowym.
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