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DUOLIFE Vita C Hand Cream krem do rąk nawilżająco-
ochronny 75 ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Producent DUOLIFE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaDUOLIFE Vita C Hand Cream krem do rąk nawilżająco-ochronny 75 mlNajnowsze doniesienia naukowe potwierdzają
bezpośredni związek pomiędzy zdrowiem i samopoczuciem a wyglądem i kondycją skóry. Skóra jest największym organem naszego
organizmu, połączonym bezpośrednio z układem nerwowym. Rozwój nauki doprowadził do przełomu w postrzeganiu roli i znaczenia
połączenia mózg-skóra oraz do powstania nowej gałęzi medycyny: psychodermatologii. Skóra i mózg rozwijają się z tej samej blaszki
zarodkowej – ektoblastu, z czego niewątpliwie może wynikać wzajemne oddziaływanie pomiędzy nimi. Bezpośredni związek pomiędzy
zdrowiem i samopoczuciem a wyglądem i kondycją skóry został potwierdzony licznymi badaniami. Prawdziwy przełom stanowi
połączenie wewnętrznej suplementacji z produktami działającymi od zewnątrz.Kompleksowe i holistyczne podejście do kwestii dbania o
zdrowie i organizm stało się początkiem naszych poszukiwań. Ich efektem jest zupełnie nowa kategoria produktowa, która stanowi
idealne uzupełnienie suplementacji produktami DuoLife. Dzięki zastosowaniu zastrzeżonej formuły 24/7 Nutri-Form™, która doskonale
sprawdza się dla każdego rodzaju cery i o każdej porze roku, kosmetyki DuoLife Beauty Care wykorzystują najnowsze doniesienia
naukowe dla optymalnego odżywienia skóry, płynącego prosto z natury.Seria DuoLife Beauty Care jest odwzorowaniem składu
produktów z linii Liquid Formula wzbogaconych o zastrzeżone formuły aktywne maksymalizujące efekty działania
kosmetykówDziałanieNawilżająco-ochronny krem do rąk DuoLife Beauty Care Vita C - bogaty w „witaminy piękna” (E, C oraz F) krem to
idealna terapia odmładzająca dla skóry Twoich dłoni. Dzięki witaminowej Formule ECF 24/7 Nutri-Form™, wzbogaconej o masło shea,
pomaga wygładzić i przywrócić elastyczność skóry oraz walczyć z jej podrażnieniami, a przede wszystkim zmniejsza wczesne oznaki
starzenia się. DuoLife Beauty Care Vita C zapewnia także odpowiednie nawilżenie skóry.Krok 4 OchronaNawilżająco-ochronny krem do
rąk DuoLife Vita C Beauty CareWitamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym wspomaga prawidłową produkcję
kolagenu wykazuje silne działanie antyoksydacyjne opóźnia procesy starzenia się organizmu wspomaga naturalne mechanizmy
obronne organizmu pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanki łącznej pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy
EKrem do rąk DuoLife Vita C Beauty Care zmniejsza wczesne oznaki starzenia się skóry tworzy okluzyjną warstwę ochronną łagodzi
podrażnienia i regeneruje poprawia napięcie skóry nawilża i wygładza

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/duolife-vita-c-hand-cream-krem-do-rak-nawilzajaco-ochronny-75-ml.html
https://aptekazawiszy.pl/duolife-vita-c-hand-cream-krem-do-rak-nawilzajaco-ochronny-75-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Krem do rąk DuoLife Vita C Beauty Care (75 ml) - bogaty w „witaminy piękna” (E, C oraz F) krem to idealna terapia odmładzająca dla
skóry Twoich dłoni. Dzięki witaminowej Formule ECF 24/7 Nutri-Form™, wzbogaconej o masło shea, pomaga wygładzić i przywrócić
elastyczność skóry oraz walczyć z jej podrażnieniami, a przede wszystkim zmniejsza wczesne oznaki starzenia się. DuoLife Vita C
Beauty Care zapewnia także odpowiednie nawilżenie skóry.Krem do rąk DuoLife Vita C Beauty Care to idealne uzupełnienie suplementu
diety DuoLife Vita C. Łącząc zalety preparatu w formie płynnej z wyjątkowymi właściwościami kremu, kompleksowo zadbasz o swoje
zdrowie i prawidłową kondycję skóry. Daj się zaskoczyć własnym pięknem!Krem do rąk DuoLife Vita C Beauty Care perfekcyjnie
komponuje się z pozostałymi produktami z tej linii. Ich połączenie gwarantuje niepowtarzalny i długotrwały efekt, podkreślający
wszystkie walory urody. Otwórz się na piękno z kosmetykami DuoLife Beauty Care.SkładIngredients: Aqua/Water, Mangifera Indica Seed
Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Ethylhexanoate, Urea, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glyceryl Stearate Citrate,
Isopropyl Myristate, Rosa Canina (Rosehip) Fruit Oil, Glycerin, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Parfum/Fragrance, Stearic Acid, Carthamus
Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Betaine, Myristyl Myristate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Theobroma Cacao (Cocoa)
Seed Butter, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Malpighia Glabra (Acerola) Fruit Extract, Myrciaria
Dubia Fruit Extract, Glyceryl Caprylate, Ascorbyl Palmitate, Maltitol, Mannitol, Linoleic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium
Phytate, Sodium Benzoate, Citral, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool.
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