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APIS PLATINUM GLOSS Odmładzający eliksir z platyną i
tripeptydem miedziowym 30 ml
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaCzy to jest produkt dla Ciebie?1. Jeżeli masz cerę dojrzałą2. Lubisz lekkie, szybko wchłaniające się formuły3. Oczekujesz
regeneracji i rozświetleniaWybrałaś/eś idealny produkt dla siebie!DziałanieJakie ma składniki aktywne?♥ Platyna koloidalna- działa
oczyszczająco, łagodząco, regenerująco i przeciwzapalnie. Redukuje przebarwienia skóry. Rekonstruuje tkanki skórne, wzmacnia
działanie antyoksydantów. Wspomaga nawilżenie, wygładza skórę i ją rozjaśnia.♥ Peptyd miedziowy- wspomaga produkcję kolagenu i
elastyny, co ma przełożenie w redukcji drobnych linii i zmarszczek. Działa jako przeciwutleniacz, minimalizuje skutki starzenia się skóry,
regeneruje skórę właściwą.♥Hydrolat konopny-pomaga w zachowaniu prawidłowej bariery ochronnej skóry jednocześnie wzmacniając jej
odporność. Wygładza, daje uczucie miękkości i sprężystości. Działa kojąco i tonizująco.♥ Kwas hialuronowy-długotrwale nawilża,
wygładza zmarszczki, ujędrnia i poprawia elastyczność.♥ Niacynamid- witamina B3,zmniejsza widoczność rozszerzonych ujść gruczołów
łojowych, ponadto poprawia nawodnienie skóry i zapobiega powstawaniu przebarwień♥ Skwalan- wzmacnia warstwę hydrolipidową
skóry i chroni ją przed nadmierną utratą wody, dzięki czemu wyraźnie nawilża skórę. Wspiera proces przenikania składników aktywnych
w głąb skóry. Jest naturalnym antyoksydantem, chroni przed działaniem wolnych rodników.♥ Bio-propanediol- to roślinna alternatywa dla
glikolu, ma działanie nawilżające, wspomaga przenikanie składników aktywnych w głąb skóry.Dlaczego właśnie ten produkt?Intensywny
eliksir przeciwstarzeniowy, stymulujący komórki skóry do całkowitej regeneracji i odbudowy. Synergistyczne działanie platyny z
tripeptydem miedziowym wyraźnie zmniejsza tendencję do powstawania zmarszczek mimicznych i plam pigmentacyjnych. Powoduje
wzrost elastyczności i poprawę napięcia skóry. Przeciwdziała uszkodzeniom skóry spowodowanym przez czynniki zewnętrzne,
zwłaszcza promieniowanie UV. Dzięki wykorzystaniu niacynamidu i skwalenu eliksir dodaje skórze witalności, dogłębnie nawilża i
przywraca jej zdrową kondycję. Wygładzona i odżywiona skóra zyskuje naturalny efekt rozświetlenia – „Platin glow”.Sposób
użyciaRozprowadź równomiernie eliksir na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostaw do wchłonięcia.Aby efekt był intensywniejszy stosuj
pozostałe produkty z tej samej linii
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