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APIS Przeciwobrzękowe płatki pod oczy 1 para
 

Cena: 9,59 PLN

Opis słownikowy

Producent APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisAPIS Przeciwobrzękowe płatki pod oczy 1 paraZapomnij o kłopotliwym obrzękuCzy to jest produkt dla Ciebie?1. Jeżeli skóra wokół
oczu jest zmęczona2. Zależy Tobie na skutecznej redukcji opuchlizny i cieni pod oczamiWybrałaś/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.♥Ekstrakt ze śnieżnej algi- zasiedlającej obszary lodowców i wiecznego śniegu w Alpach. Pomaga w przywracaniu
funkcji barierowych i aktywacji procesów regeneracyjnych skóry (w tym aktywacja genu długowieczności Klotho).♥ Ekstrakt z guarany-
dzięki zawartości kofeiny pobudza krążenie w naczyniach krwionośnych i limfatycznych. Działa energetyzująco, napina i zapobiega
obrzękom.♥ Kompleks Eye’fectivetm-to połączenie ekstraktów z kwiatów głogu i arabskiego jaśminu.Poprawia mikrokrążenie krwi w
skórze, zmniejsza przebarwienia, działaliftingująco na górną powiekę. Zmniejsza cienie pod oczami.Dlaczego właśnie te
płatki?Wykorzystaj unikalną formułę ekstraktu ze śnieżnej algi i guarany o dużej zawartości kofeiny, dzięki której zadbasz o swoją skórę i
skutecznie usuniesz obrzęki pod oczami. Niezwykłe połączenie naturalnych składników zapewni Twojej skórze wyjątkową opiekę -
zwłaszcza w najbardziej delikatnych miejscach. Skoncentrowane składniki odżywcze nasączone w aksamitnych płatkach pod oczy z
naturalnej tkaniny z włókna herbaty to przede wszystkim:• Niebywała ulga i ukojenie dla Twojej zmęczonej skóry w okolicach oczu.•
Ekstremalnie zmniejszona opuchlizna i skuteczna redukcja cieni pod oczami.• Wygładzone zmarszczki mimiczne i subtelnie
rozpromieniona skóra.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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