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DAX SUN Skoncentrowane krople samoopalające do twarzy i
ciała BORA BORA 15 ml
 

Cena: 15,55 PLN

Opis słownikowy

Producent HAZBI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaDAX SUN Skoncentrowane krople samoopalające do twarzy BORA BORA 15 mlAloha #bronzegirl #bronzeboy; Kochasz
wakacyjny klimat? Wybierz jedną z egzotycznych wysp, która da Ci możliwość zdobycia niepowtarzalnej opalenizny i otoczy tropikalnym
zapachem. Pokaż światu swoje cud-miód ciało z błyskawicznym efektem jak po tygodniowej kąpieli słonecznej! BORA BORA - raj na
południowym Pacyfiku. Na tej wyspie rządzimy my – krople bardzo skoncentrowane na Twoim wakacyjnym looku.DziałaniePrzekonaj
się o mojej wyjątkowości: *zawieram 3 składniki brązujące w 100% naturalne, które uzupełniają swoje działanie:Karmel –Twoja skóra od
razu kusi ponętnym letnim kolorytem;DHA – daj chwilę zanim zareaguję, odwdzięczę się długotrwałym efektem;Erytruloza – rozwijam
najpiękniejszy odcień opalenizny dłużej, ale za to bardzo równomiernie, bez smug i przebarwień.Nawilżam skórę wielowymiarowo: mam
moc wiązania wody w głębszych warstwach, jednocześnie otulam skórę powłoką, która chroni przed ucieczką wody z jej wnętrza;
*aktywnie zwalczam wolne rodniki, spowalniając proces starzenia się skóry. Indywidualnie dobierzesz odcień brązu swojego ciała do
ulubionego looku: im więcej lub częściej mnie użyjesz, tym głębszą uzyskasz opaleniznę. Moje wnętrze jest bardzo bogate, ale nie
zawieram filtrów UV.Świetnie czujemy się w towarzystwie kremu/balsamu: Tobie pozostawiamy decyzję, z którym preparatem nas
połączysz, to Ty najlepiej znasz potrzeby swojej skóry i wiesz, co jest dla niej najlepsze. Dodaj kilka kropli do wybranego kremu, a my
zrobimy swoje – zapewnimy skórze niepowtarzalny brązowy koloryt. Moje wnętrze jest bardzo bogate, ale nie zawieram filtrów UV i nie
chronię przed promieniowaniem słonecznym.Sposób użyciaZanim spotkam się z Twoją skórą, potraktuj ją ulubionym peelingiem.
Rozprowadź emulsję zmieszaną z kroplami z na swoim czystym i osuszonym ciele, wyrażając miłość do niego czułymi okrężnymi
ruchami. Bez obaw możesz także w ten sposób opalić twarz. Nie zapomnij umyć rąk po użyciu oraz unikaj kontaktu z oczami.
Indywidualnie dobierzesz odcień brązu swojego ciała: w zależności od oczekiwań dodaj 4-8 kropli koncentratu do emulsji w zagłębieniu
dłoni i wymieszaj oba preparaty.SkładAqua, Dihydroxyacetone, Glycerin, Erythrulose, Betaine, Sodium Hyaluronate, Propanediol,
Tephrosia Purpurea Seed Extract, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PPG-26-Buteth-26, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Caramel, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, Sodium
Hydroxide, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Sodium Sulfate, Parfum, CI 15985, CI 16035.
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