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AVENE ZESTAW DERMABSOLU krem na dzień 40 ml + krem
pod oczy 15 ml
 

Cena: 167,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 ml + 15 ml

Postać -

Producent PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisAVENE ZESTAW DERMABSOLU krem na dzień 40 ml + krem pod oczy 15 mlZestaw kosmetyków z linii Avene Dermabsolu
odmładzającego kremu pod oczy i modelującego owalu twarzy krem na dzień.1. Odmładzający krem pod oczy, 15mlKrem pod oczy o
orzeźwiającym działaniu rewitalizującym i rozświetlającym spojrzenie. Opuchlizna i cienie pod oczami są zredukowane.Składniki
aktywne i ich właściwości:Glikol - prekursor niezbędnych lipidów skóry (kwasy tłuszczowe, cholesterol, ceramidy). Reaktywuje naturalną
syntezę lipidów w skórze, przeciwdziałając jej przesuszeniu.Bakuchiol - naturalny składnik aktywny znajdujący się w nasionach rośliny
Babchi. Właściwości równoważne witaminie A lub retinolowi. Silna restrukturyzacja komórkowa. Pobudza syntezę kolagenu, elastyny i
kwasu hialuronowego.Stosowanie:Nakładaj rano i/lub wieczorem, lekko wklepując wokół oka i wygładzając wzdłuż łuku brwiowego.
Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami. Tylko do użytku zewnętrznego.Skład*:avene thermal spring water (avene aqua). mineral oil
(paraffinum liquidum). caprylic/capric triglyceride. isohexadecane. glyceryl stearate. peg-100 stearate. glycerin. dimethicone. methyl
gluceth-20. propylene glycol alginate. bakuchiol. simmondsia chinensis (jojoba) seed oil (simmondsia chinensis seed oil). 1,2-hexanediol.
caprylyl glycol. carbomer. dimethicone crosspolymer. disodium edta. glyceryl linoleate. glyceryl linolenate. glyceryl oleate. glyceryl
palmitate. glycine soja (soybean) oil (glycine soja oil). hydrogenated starch hydrolysate. propylene glycol. sodium dextran sulfate.
sodium hydroxide. tocopherol. tocopheryl glucoside. vanilla tahitensis fruit extract. water (aqua)2. Modelujący owal twarzy krem na
dzień, 40mlKrem o aksamitnej konsystencji, który przywraca skórze gęstość i widocznie poprawia kontury twarzy. Skóra jest promienna,
napięta i pełna witalności.Składniki aktywne i ich właściwości:Glikol - prekursor niezbędnych lipidów skóry (kwasy tłuszczowe,
cholesterol, ceramidy). Reaktywuje naturalną syntezę lipidów w skórze, przeciwdziałając jej przesuszeniu.Bakuchiol - naturalny składnik
aktywny znajdujący się w nasionach rośliny Babchi. Właściwości równoważne witaminie A lub retinolowi. Silna restrukturyzacja
komórkowa. Pobudza syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego.Stosowanie:Nakładaj rano na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Unikaj kontaktu z oczami.Skład*:avene thermal spring water (avene aqua). pentaerythrityl tetracaprylate/tetracaprate. glycerin. coco-
caprylate/caprate. tribehenin peg-20 esters. butyrospermum parkii (shea) butter (butyrospermum parkii butter). methyl gluceth-20.
dimethicone. glyceryl linoleate. bakuchiol. behenyl alcohol. bis-peg-12 dimethicone beeswax. polymethyl methacrylate. simmondsia
chinensis (jojoba) seed oil (simmondsia chinensis seed oil). behenic acid. benzoic acid. caprylic/capric triglyceride. caprylyl glycol.
dimethicone crosspolymer. disodium edta. fragrance (parfum). glyceryl linolenate. glyceryl oleate. glyceryl palmitate. glyceryl stearate.
glycine soja (soybean) oil (glycine soja oil). helianthus annuus (sunflower) seed oil (helianthus annuus seed oil). hydrogenated
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polyisobutene. hydrogenated starch hydrolysate. hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer. mica. peg-7
trimethylolpropane coconut ether. propylene glycol. silica. sodium hydroxide. sodium stearoyl glutamate. sorbitan isostearate. titanium
dioxide (ci 77891). tocopherol. tocopheryl glucoside. tribehenin. vanilla tahitensis fruit extract. water (aqua)*Skład w momencie
publikacji. Aktualne INCI znajduje się na stronie producenta i/lub opakowaniu.
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