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APIS OPTIMA Maseczka nawilżająca do twarzy z minerałami
z Morza Martwego i kwasem hialuronowym 100ml
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisAPIS OPTIMA Maseczka nawilżająca do twarzy z minerałami z Morza Martwego i kwasem hialuronowym 100mlPreparat zawiera
kompleks odpowiednio dobranych składników aktywnych dla cery wymagającej głębokiego nawilżenia. Wzbogacony minerałami z
Morza Martwego, kwasem hialuronowym, proteinami jedwabiu, ekstraktem z alg morskich, aloesu i innymi substancjami aktywnymi
sprawia, że skóra po zastosowaniu jest idealnie wygładzona. Maseczka uelastycznia i odświeża skórę.Dla każdego rodzaju cery
wymagającej intensywnego nawilżenia.Minerały z Morza Martwego - cechują się właściwościami głębokiego wnikania w pory skóry i
oczyszczania ich, stymulują metabolizm komórkowy, aktywizują naturalne funkcje skóry i wspomagają jej zdolność do wydalania
substancji toksycznych. Działają na skórę łagodząco, wzmacniają ją, rewitalizują, poprawiają dynamikę krążenia podskórnego, dzięki
temu skóra jest lepiej dotleniona i odżywiona.Kwas hialuronowy- to mukopolisacharyd łączący z sobą włókna kolagenowe i elastynowe
w skórze właściwej, jest w stanie związać od tysiąca do czterech tysięcy razy więcej wody niż wynosi jego masa i z tego powodu jest
stosowany jako jeden z najbardziej wartościowych czynników nawilżających.Kolagen- utrzymuje wysoki stopień nawilżenia skóry,
wygładza mikrozmarszczki, ujędrnia i napina.Elastyna- zwiększa elastyczność i sprężystość skóry, wykazuje działanie nawilżające i
opóźniające oznaki starzenia.Olej makadamia- bogaty w witaminy: A, B, E oraz składniki mineralne. Odpowiedni dla skóry suchej i
wrażliwej, szybko się wchłania, widocznie poprawia wygląd skóry, regeneruje i odżywia.Olej arganowy- to eliksir młodości o silnym
działaniu regenerującym skórę, chroni przed przedwczesnym pojawieniem się zmarszczek, łagodzi objawy trądziku młodzieńczego,
alergii, łuszczycy.Masło shea - posiada właściwości odżywcze i regenerujące, chroni przed promieniowaniem UV.Ekstrakt z kukurydzy-
jest bogaty w aminokwasy, cukry, witaminy z grupy B i pierwiastki śladowe takie jak żelazo, miedź, cynk i magnez. Pobudza metabolizm
komórkowy, opóźnia procesy starzenia, głęboko nawilża i w widoczny sposób redukuje głębokość zmarszczekEkstrakt z alg - jest
bogatym źródłem mikroelementów głównie jodu oraz aminokwasów, białek, witamin z grupy B oraz witamin C i E. Poprawia ukrwienie,
łagodzi podrażnienia oraz wzmacnia barierę ochronną skóry. Intensywnie nawilża, przywraca skórze elastyczność i jędrność.Ekstrakt z
mimozy- efektywnie opóźnia proces starzenia się skóry, ma silne właściwości nawilżające i wzmacniające naczynka włosowate skóry.
Działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, widocznie zmniejszając zaczerwienienia i obrzęki.D-panthenol - intensywnie nawilża, zmiękcza i
uelastycznia naskórek. Skutecznie łagodzi podrażnienia, działa kojąco i osłaniająco na nadmiernie wrażliwą skórę oraz błony
śluzowe.Sposób użyciaNa oczyszczoną skórę twarzy,szyi i dekoltu rozprowadzić równomiernie grubą warstwę maseczki (można lekko
wmasować, a nadmiar pozostawić do wchłonięcia) omijając okolice oczu i ust. Pozostawić na 10-15 minut po czym zmyć letnią wodą
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lub tonikiem. Maseczkę stosować 1-3 razy w tygodniu w zależności od indywidualnych potrzeb skóry.SkładAqua, Mineral Oil, Cetearyl
Alcohol & Ceteareth 20, Glycerin, Carbomer, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Collagen, Hydrolyzed Elastin, Algae Extract,
Triethanolamine, Sal Maris, Aloe Extract, Lecithin, Sorbitol, D-panthenol, Glucose, Trilaureth-4-Phosphate, Dipalmitoyl Hydroxyproline,
Xantan Gum, Palmitoyl Tetrapeptide, Mimose Extract, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Argania Spinosa Oil/Argania Spinosa Kernel Oil,
Butyrospermum Parkii, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum.
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