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APIS RASPBERRY GLOW Maska algowa z liofilizowanymi
malinami 20 g
 

Cena: 5,45 PLN

Opis słownikowy

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS RASPBERRY GLOW Maska algowa z liofilizowanymi malinami 20gMaska algowa z liofilizowanymi malinami z
kompleksem Linefill™ Apis Professional Raspberry Glow, saszetka 20 g, dermostymulująca odżywcza maseczka algowa dla każdego
rodzaju cery.DziałanieMalinowa maska algowa Apis Raspberry Glow zawiera liofilizowane maliny, komórki macierzyste z borówki
brusznicy, kompleks nawilżający i ceramidy. Pobudza aktywność komórkową oraz funkcje witalne skóry, wzmacnia naturalne
mechanizmy ochronne przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników. Ma działanie regenerujące i nawilżające. Sprawia, że skóra
jest gładka i pełna blasku.*Liofilizowane maliny oprócz wyjątkowego aromatu zachowują bardzo cenne właściwości odżywcze świeżych
owoców. Zawierają m.in. kwas elagowy o bardzo silnym działaniu antyoksydacyjnym.Sposób użyciado 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
tonikiemSkładSkładniki aktywne: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.Olej migdałowy - otrzymywany jest podczas wyciskania nasion drzewa
migdałowego. Zawiera proteiny, sole mineralne oraz witaminy A, E, D i z grupy B. Witaminy A i E zaliczane są do „witamin młodości”,
które pozytywnie wpływają na jędrność i elastyczność skóry, opóźniając procesy starzenia. Witamina D chroni skórę od negatywnych
czynników zewnętrznych, zaś witaminy z grupy B zapobiegają odwodnieniu komórek. Olej migdałowy zawiera również duże ilości kwasu
linolowego i oleinowego, które zmiękczają naskórek i wzmacniają lipidową barierę ochronną skóry.Kompleks Hydromanil™ - ekstrakt z
peruwiańskiej rośliny Tara o błyskawicznie nawilżających i długotrwale działających właściwościach nawilżających.Skwalen - głęboko
nawilża, dotlenia skórę, jest doskonałym antyoksydantem.pojemność: 20 g
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