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AVA ŚNIEŻNA ALGA Kompleks odżywczy na noc 50 ml
 

Cena: 29,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent AVA LABORATORIUM KOSMETYCZNE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaAVA ŚNIEŻNA ALGA Kompleks odżywczy na noc 50 mlEdycja limitowana: Śnieżna Alganaprawa efektów starzenia
skóryKompleks odżywczy na nocEkstrakty ze śnieżnej algi i jedwabiuKompleks ceramidówKlucz do długowieczności skóry. Składniki
kremu zostały dobrane tak, aby intensywnie regenerować skórę podczas snu. Innowacyjny ekstrakt z ekstremofilnej algi śnieżnej,
rosnącej w wyjątkowo niskich temperaturach, pod śniegiem, pobudza naturalne procesy regeneracji skóry, stymuluje i chroni geny
długowieczności KLOTHO i FOXO1 przedłużając żywotność komórek. Uruchamia syntezę 2 typów kolagenu w komórkach starzejącej się
skóry co pomaga zapobiegać ubytkom elastyczności oraz naprawiać już istniejące.DziałanieRegeneracja skóry podczas snuStymulacja
produkcji kolagenuPoprawa jędrności i elastycznościKlucz do długowieczności skórySkładniki kremu zostały dobrane tak, aby
intensywnie regenerować skórę podczas snu. Innowacyjny ekstrakt z ekstremofilnej algi śnieżnej, rosnącej w wyjątkowo niskich
temperaturach, pod śniegiem, pobudza naturalne procesy regeneracji skóry, stymuluje i chroni geny długowieczności KLOTHO i FOXO1
przedłużając żywotność komórek. Uruchamia syntezę 2 typów kolagenu w komórkach starzejącej się skóry co pomaga zapobiegać
ubytkom elastyczności oraz naprawiać już istniejące. Formuła kremu została wzbogacona kompleksem ceramidów, które poprawiają
strukturę skóry poprzez odbudowę cementu międzykomórkowego naskórka. Ekstrakt z jedwabiu daje uczucie wspaniałej gładkości.
Regularne stosowanie kremu przywraca skórze jędrność, elastyczność oraz optymalne nawilżenie.Sposób użyciaStosować wieczorem
po uprzednim demakijażu. Nanieść na skórę twarzy, szyi i dekoltu, dokładnie rozsmarować, pozostawić do wchłonięcia.SkładIngredients
(INCI): Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Glyceryl Stearate,
Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Cocos Nucifera Oil, Dimethicone, Tocopheryl Acetate,
Hydrolyzed Silk, Coenochloris Signiensis Extract, Phospholipids, Sphingolipids, Lecithin, Maltodextrin, Ceteareth-20, Ceteareth-12,
Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Parfum
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