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AVA ŚNIEŻNA ALGA Kompleks przeciwzmarszczkowy pod
oczy 15 ml
 

Cena: 28,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent AVA LABORATORIUM KOSMETYCZNE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaAVA ŚNIEŻNA ALGA Kompleks przeciwzmarszczkowy pod oczy 15 mlDziałanieWyjątkowo bogaty koktajl składników
aktywnych o działaniu odmładzającym.Zawiera ekstrakt z algi śnieżnej rosnącej w niskich temperaturach, pod śniegiem, która chroni w
skórze proteiny długowieczności KLOTHO i FOXO1. Wymiata wolne rodniki, zwiększa produkcję kolagenu, w połączeniu z naturalnymi
masłami i olejami poprawia elastyczność skóry wokół oczu, regeneruje ją i odżywia. Proteiny znajdujące się w ekstrakcie z jedwabiu
nawilżają naskórek, zapobiegają utracie wody, opóźniają pojawianie się zmarszczek, nadają skórze gładkość i aksamitność. Obecność
składnika HaloxylTM wspomaga usuwanie ciemnego pigmentu z okolic oczu.Ava Śnieżna Alga - edycja limitowananaprawa efektów
starzenia skóryPrzeciwzmarszczkowy kompleks pod oczyEkstrakty ze śnieżnej algi i jedwabiuHaloxylTMpoprawia elastyczność
skórypomaga zmniejszyć cienie pod oczamichroni proteiny długowieczności w skórzeWyjątkowo bogaty koktajl składników aktywnych
o działaniu odmładzającym. Zawiera ekstrakt z algi śnieżnej rosnącej w niskich temperaturach, pod śniegiem, która chroni w skórze
proteiny długowieczności KLOTHO i FOXO1. Wymiata wolne rodniki, zwiększa produkcję kolagenu, w połączeniu z naturalnymi masłami i
olejami poprawia elastyczność skóry wokół oczu, regeneruje ją i odżywia. Proteiny znajdujące się w ekstrakcie z jedwabiu nawilżają
naskórek, zapobiegają utracie wody, opóźniają pojawianie się zmarszczek, nadają skórze gładkość i aksamitność. Obecność składnika
HaloxylTM wspomaga usuwanie ciemnego pigmentu z okolic oczu.Sposób użyciaStosować na dzień i / lub na noc. Niewielką ilość
preparatu delikatnie wklepać w skórę wokół oczu, pozostawić do wchłonięcia, następnie można wykonać makijaż. Zachować odstęp od
worka spojówkowego.SkładIngredients (INCI): Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Cetyl Alcohol, Vitis Vinifera Seed Oil, Glyceryl
Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Cocos Nucifera Oil, Niacinamide, Dimethicone, Panthenol,
Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Silk, Coenochloris Signiensis Extract, N-Hydroxysuccinimide, Chrysin, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl
Tetrapeptide-7, Lecithin, Maltodextrin, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Phenoxyethanol, Disodium EDTA,
Ethylhexylglycerin, Steareth-20, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum.
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