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APIS Żurawinowa witalność enzymatyczny peeling do twarzy
100 ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent PPH APIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaAPIS Żurawinowa witalność enzymatyczny peeling do twarzy 100mlEnzymatyczny peeling do twarzy z żurawiną Apis
Żurawinowa Witalność, do oczyszczania każdego rodzaju cery.DziałaniePeeling Apis Żurawinowa Witalność to łagodnie działający
preparat przeznaczony do oczyszczania skóry bez jej mechanicznego złuszczania. Połączenie bioenzymu z ananasa - bromelainy,
ekstraktu z żurawiny z kompleksem kwasów AHA skutecznie usuwa martwe komórki naskórka, doskonale wygładza, nawilża, nadaje
skórze zdrowy, świeży koloryt i blaskSposób użyciaNa oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu nałożyć peeling omijając okolice oczu i
ust, delikatnie masować przez kilka minut, następnie dokładnie zmyć letnią wodąSkładAqua, Mineral Oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol,
Ceteareth 20, Carbomer, Triethanoloamine, Maltodextrin Papain, Sodium Lactate, Malic Acid, Lactic Acid, Tartaric Acid, Citric Acid,
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Cranberry Extract, Mimose Extract, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate Ascorbic Acid, Citric Acid,
CI14720, ParfumSKŁADNIKI AKTYWNE PEELINGU DO TWARZY APIS ŻURAWINOWA WITALNOŚĆPapaina - to enzym proteolityczny
występujący naturalnie w owocach papai. Stosowany na skórę w odpowiednim stężeniu, ma zdolność rozpuszczania martwych,
zrogowaciałych komórek naskórka. Enzym ten wygładza i delikatnie peelinguje naskórek, działając tylko na jego powierzchni, bez
wnikania do wnętrza skóry, dzięki temu nie powoduje podrażnienia i jest odpowiedni nawet dla najbardziej wrażliwej i naczynkowej cery,
która nie toleruje złuszczających kwasów lub peelingów mechanicznych.Kompleks kwasów AHA - (jabłkowy, winowy, mlekowy,
cytrynowy)- mają działanie złuszczające, nawilżające. Stymulują odnowę komórkową skóry przyczyniając się do poprawy syntezy
kolagenu i elastyny.Ekstrakt z żurawiny - działa liftingująco, spowalnia proces starzenia się skóry, działa antybakteryjnie i
przeciwgrzybiczo oraz wzmacnia odporność immunologiczną skóry.Ekstrakt z mimozy - efektywnie opóźnia proces starzenia się skóry i
dlatego coraz częściej można ją spotkać produktach przeznaczonych do cery dojrzałej. Efekt ten zwielokrotniają silne właściwości
nawilżające mimozy i zdolność wzmacniania ścian naczyń włosowatych skóry. Ze względu na wysokie stężenie polifenoli mimoza
znalazła również zastosowanie w kosmetykach do pielęgnacji skóry wrażliwej. Właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne widocznie
zmniejszają zaczerwienienia i obrzęki, chroniąc przed infekcjami w powstałych mikrouszkodzeniach delikatnej skóry.Opakowanie :
100ml
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