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BIGGER BUST Serum ujędrniające i powiększające biust 150
ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent MEDICA-GROUP SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisBIGGER BUST Serum ujędrniające i powiększające biust 150 mlBiggerBust - Innowacyjna Kuracja - dlakobiet w każdym wieku
!!!*Powiększenie i ujędrnienie biustu*Wiele kobiet pragnie być bardziej atrakcyjnąuzyskując*:• szybkiego i skutecznego powiększenie
wielkości i objętości biustu• zwiększenie jędrności i uzyskanie efektu Push-Up biustu• wymodelowanie kształtu biustu po kuracji
odchudzającej• zregenerowanie piersi po przebytej ciąży i karmieniu piersią• pobudzenie mikrokrążenia piersi wchodząc w okres
menopauzy• opóźnienie procesów starzenia się skóry biustu i dekoltu• zapobieganie wiotczeniu piersi• nawilżenie, wygładzenie skóry
piersi, podkreślenie ich delikatności• poprawienie sprężystości biustu91% skuteczności!*Bigger Bust jest preparatem wpływającym na
wielkość kobiecego biustu. Skuteczność preparatu potwierdza 91% kobiet stosujących kapsułki.Działanie preparatu widoczne jest przed
upływem 8 tygodni w 89% przypadk.w, natomiast u 52% kobiet, zmiany dostrzegalne były przed 4 tygodniem od rozpoczęcia stosowania
kuracji.Średni okres oczekiwania na efekty to 3,8 tygodnia. Ilość zażywanych dziennie kapsułek ma przełożenie na ocenę skuteczności
kuracji.Długość stosowania kuracji ma wpływ na efekty zażywania preparatu. Im dłużej kobieta stosuje kurację tym lepsze efekty
uzyskuje.Serum nie ingeruje w gospodarkę hormonalną. Może być stosowany w trakcie menstruacji oraz w czasie menopauzy.
BiggerBust polecamy jako kuracja ujędrniająca w trakcie stosowania diet odchudzających dla kobiet w każdym wieku.Sposób użycia•
Serum stosować codziennie rano i wieczorem na oczyszczoną skórę. Nakładać na dekolt i piersi. Okrężnymi ruchami lekkomasować
biust od dołu ku górze. Szybko się wchłania. Jako intensywną kurację serum powinno się stosować przez 6-8 tygodni.Nie zaleca się
stosowania w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.• Stosując jednocześnie 2 metody: kapsułki, których naturalny skład działa od
wewnątrz i serum używanego bezpośrednio dopielęgnacji biustu, możesz uzyskać najlepsze efekty w niespodziewanie szybkim
czasie.SkładKigielineCudowne właściwości kigelia africana są znane od wieków w naturalnej medycynie Afryki. Kora, liście i miąższ
drzewa kigelia africana zawierają bowiem flawonoidy (w tym luteolina i kwercetyna) oraz fitosterole - substancje, które mają strukturę
zbliżoną do żeńskich hormonów, estrogenów, i w badaniach klinicznych okazały się odpowiedzialne za produkcję kolagenu i elastyny w
skórze. Kigeliaafricana wzmacnia włókna kolagenu, poprawia elastyczność skóry i pobudza jej procesy naprawcze, a w efekcie ma na
celu ujędrnić biust i modelować jego kształt. Działa również ściągająco na skórę dekoltu i szyi.Argania Spinosa Kernel OilOlej
pochodzący z orzechów drzewa arganowego. Wzmacnia skórę. regeneruje, działa przeciwstarzeniowo. Nawilża, chroni przed
szkodliwymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, słońce). Łagodzi objawy trądziku. Zwieranienasycone kwasy tłuszczowe oraz wit. E.
Posiada silne właściwości antyoksydacyjne Długotrwałe stosowanie arganu ma że dać widoczny efekt przeciwstarzeniowy. Skutkiem
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takiego działania olejumoże być trwałe i właściwe nawilżenie skóry, które ma wpływ na jej elastyczność. Skóra staje się w ten sposób
odżywiona, odnowiona i zregenerowana. Olej ma wpływ na funkcję gruczołów łojowychmodyfikując ich aktywność. Nadaje się do
pielęgnacji skóry dojrzałej często suchej i odwodnionej.Olejek ma korzystny wpływ na stan przydatków skórnych. Zawartość steroli
roślinnych spinasterolu i schotenolu, ujawnia działanie bakteriostatyczne oleju arganowego i jego właściwości regenerującychnaskórek.
Z tego powodu można stosować olej także w przypadkach trądzika młodzieńczego. Olejek mma zastosowanie także przy leczeniu
podrażnień i alergii skórnych. Tego rodzaju działanie wynika z zawartości w olejutirukallolu. Można go stosować w regeneracji skóry
podatnej na egzemę, popękanej, zniszczonej. Olejek jest także pomocny wredukcji blizn będących skutkiem poparzeń skóry oraz
cellulitu. Olejek wcierany w skórę przywraca jej delikatność. Bardzoszybko i długofalowo poprawia kondycję skóry. Widocznie napina
skórę. Zwiększa odporność i elastyczność skóry. Regeneruje iłagodzi podrażnienia. Ma za zadanie skutecznie chronić przed
fotostarzeniem, promieniami UV i wolnymi rodnikami. Przywracaskórze równowagę hydrolipidową i nawilża.Centella asiaticaGotu kola
(wąkrotka azjatycka - centella asiatica) to roślina od tysięcy lat używana w Indiach, Chinach i mIndonezji do leczenia szeregu
dolegliwości oraz zapobiegania procesom starzenia się skóry. W mniektórych częściach Azji nazywana jest „źródłem życia” (fountain of
life), ze względu na swoje mzbawienne właściwości - poprawia nawodnienie skóry, wygładza ją i zapobiega powstawaniuzmarszczek.
Zwiększa elastyczność skóry i doprowadza do prawidłowego rozmieszczenia tkankitłuszczowej. Pomaga zwiększyć jędrność i
uelastycznić skórę, modelować biust, regenerować i pobudzać mikrokrążenie.Hydrolyzet CollagenKolagen jest białkiem zwierzęcym,
które buduje tkankę łączną. Substancja higroskopijna, wchłaniającawilgoć i wiążąca wodę. Substancja filmotwórcza, hydrofilowa,
rozpuszczalna w wodzie. Jest odpowiedzialna za utrzymywanie wody w naskórku, dzięki czemu go nawilża, a także kondycjonuje,czyli
zmiękcza i wygładza.Proteiny jedwabiuNaturalny "nawilżacz" skóry. Tworzy na powierzchni skóry delikatną warstwę,pozwalając skórze
swobodnie oddychać czyniąc ją gładką i aksamitną.Equisetum Arvense (Horsetail) HerbExtractSkrzyp polny (Equisetum Arvense
(Horsetail) HerbExtract) - usprawnia krążenie, odpowiada zaprawidłową jędrność i napięcie skóry, ma działanieodżywcze. Zawiera
związki krzemu, flawonoidy,saponiny.Butyrospermum Parkii (Shea) ButterMasło shea, masło karite, masło z masłosza. Czym jest masło
Shea? Jest to po prostu olej z nasionafrykańskiego drzewa wdzięcznej nazwie - Masłosz Parka (które w Afryce jest uznawane za święte
iczczone od tysięcy lat). Olej ma postać twardych, białawych bryłek masła (stąd jego nazwa), którenależy rozgrzać w dłoniach do
właściwej konsystencji tłustego oleju. Jakie właściwości posiada masłoShea? Rozmaite, najprzeróżniejsze i bardzo praktyczne.
Podobnie jak maść z witaminą A czychociażby kozim mlekiem, masełko wydaje się być kosmetyczną alfą i omegą. Oto jego
właściwości:regeneruje i odżywia skórę, przyspiesza gojenie drobnych ranek, posiada witaminy A i E, które odmładzają i chronią skórę
przed wolnymi rodnikami, posiada właściwości ochronne - chroni skórę przed zimnem, wiatrem i mrozem, nie uczula i dodatkowo
łagodzi zmiany alergiczne (wysypki, świąd, pieczenie), profilaktyka ileczenie rozstępów.PanthenolPrekursor witaminy B5 (kwasu
pantotenowego), prowitamina B5. Panthenolpo wniknięciu w skórę jest przekształcany do kwasu pantotenowego. Obazwiązki wykazują
to samo działanie biologiczne. Witamina B znajduje się wkażdej żywej komórce. Hydrofilowa substancja nawilżająca.
Substancjaaktywna, ma na celu wywoływać efekt kosmetyczny na skórę: działanieprzeciwzapalne, przyspieszanie procesy regeneracji
naskórka. Panthenolwykorzystywany jest w preparatach do pielęgnacji skóry i włosów, dziękizdolności wnikania w ich strukturę. Nadaje
skórze uczucie gładkości.Helianthus Annus Sunflower Seed OilOlej z nasion słonecznika jest bogatym źródłem niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych(NNKT), głównie kwasu linolowego oraz witaminy E. Olej słonecznikowy wzmacnia naturalną
barieręochronną skóry, zmiękcza naskórek i regeneruje. Wykazuje działanie antyoksydacyjne iprzeciwzapalne.GlycerinW naturalny
sposób osłania skórę. Przenika do przestrzenimiędzykomórkowych, gdzie wiąże ilość wody niezbędną do zachowaniaprawidłowego
nawilżenia skóry. Ma doskonałe właściwości łagodzące,skutecznie nawilża przesuszoną skórę ze skłonnościami do
pierzchnięcia.Wygładza, poprawia elastyczność, reguluje procesy prawidłowej odnowynaskórka. Działanie gliceryny jest długotrwałe.
Penetruje do głębszych partiiwarstwy rogowej naskórka i pozostaje tam, regulując wilgotność przez okołodobę.Skład serum Bigger
Bust:Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, Propylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane,Paraffinum Liquidum (Mineral Oil),
Glyceryl Stearate Citrate, Kigelia Africana (Sausage Tree) LeafExtract, Lecithin, Glycerin, Sorbitol, Panthenol, Glucose,
Trilaureth-4-Phosphate, Hydrolyzed Collagen,Silk Amino Acids, Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopheryl Acetate, Centella Asiatica (Gotu
Cola)Extract, Glyceryl Stearate, Equisetum Arvense (Horsetail) Herb Extract, Butyrospermum Parkii (Shea)Butter, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Acrylates/C10-30 AlkylAcrylate Crosspolymer, Xanthan Gum,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, BHA, Parfum (Fragrance),
Citral, Limonene, Linalool.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

