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APIS OXY O2 TERAPIS Dotleniająca maska algowa 20 g
 

Cena: 5,45 PLN

Opis słownikowy

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS OXY O2 Dotleniająca maska algowa 20gDotleniająca maska algowa Apis Professional OXY O2 Terapis z aktywnym
tlenem, dla cery szarej, zmęczonej, pozbawionej energii i blasku. Saszetka na jeden zabieg.DziałanieMaska OXY O2 Terapis zawiera
innowacyjne połączenie składników intensywnie dotleniających, pobudzających receptory skóry. Aktywny tlen zwiększa natychmiastowy
dostęp tlenu w skórze poprawiając poziom energii komórkowej niezbędnej do prawidłowych przemian metabolicznych. Sepitonic M3
będący kombinacją minerałów i koenzym Q10 usprawniają oddychanie komórkowe. Wzbogacona kwasem hialuronowym i ekstraktem z
żeń-szenia głęboko nawilża, wygładza naskórek oraz redukuje zmarszczki wspomagając odnowę komórkową. Wysoka skuteczność
selektywnie dobranych składników sprawia, że skóra odzyskuje naturalne piękno, świeżość, blask i witalność.Sposób użycia-Sposób I:
do około 20 g maski dodać około 40 ml wody mineralnej niegazowanej, energicznie mieszając doprowadzić do gęstej konsystencji,
nałożyć szpatułką na skórę twarzy i szyję, pozostawić na 15-20 minut, po zastygnięciu usunąć maskę przez ściągnięcie w całości,
ewentualne pozostałości zmyć wodą lub tonikiem-Sposób II:do około 20 g maski dodać około 30 ml wody mineralnej niegazowanej i
około 10-15 g maski żelowej, energicznie mieszając doprowadzić do gęstej konsystencji, nałożyć szpatułką na skórę twarzy i szyję,
pozostawić na 20-25 minut, po zastygnięciu usunąć maskę przez ściągnięcie w całości, ewentualne pozostałości zmyć
tonikiemSkładSolum Diatomeae (Diatomaceous Earth), Calcium Sulfate, Sodium Alginate, Tetrasodium Pyrophosphate, Trisodium
Phosphate, Calcium Carbonate, Titanium Dioxide, Perfluorodecalin, Simmondsia Chinesis (Jojoba) Seed Oil, Sucrose Palmitate, Ceramide
NP, Xanthan Gum, Magnesium Aspartate & Zinc Gluconate & Copper Gluconate, Sodium Hyaluronate, Ginseng Root Extract, Ubichinon,
Parfum (Fragrance)SKŁADNIKI AKTYWNE:Aktywny tlen - przez dostarczanie intensywnego zapasu tlenowego, pomaga skórze
zwiększyć swoje samoregulujące mechanizmy i lepiej poradzić sobie z wpływami środowiska. Nadaje skórze miękkość, minimalizuje
skłonności skóry do podrażnień czy wrażliwości.Sepitonic M3 - jest inhibitorem powstawania wolnych rodników, zapobiegając
akumulacji toksyn komórkowych. Po detoksykacji komórka zachowuje swój potencjał obronny. Zwiększa natychmiastową dostępność
tlenu i tym samym poprawia natlenienie komórek skóry, polepszając metabolizm i przyspieszając regenerację komórek. Wygładza skórę,
wyraźnie spłyca istniejące zmarszczki oraz hamuje tworzenie się nowych. Dodatkowo chroni skórę przed działaniem wolnych rodników
oraz procesem glikacji – czynnikami przyspieszającymi starzenie.Koenzym Q10 - działa na skórę odmładzająco, powoduje zanik
drobnych zmarszczek, wzrost elastyczności, sprężystości i napięcia skóry.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.Ekstrakt z żeń-szenia - ma
działanie ujędrniające, wzmacnia strukturę skóry, stymuluje odnowę naskórka.saszetka: 20g
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