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EFEKTIMA Aksamtny make-up odmładzający naturalny 30
ml
 

Cena: 15,41 PLN

Opis słownikowy

Producent EFEKTIMA S.C.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaEFEKTIMA Aksamtny make-up odmładzający naturalny 30 mlEfektima Aksamitny Make-Up Odmładzający odcień naturalny
jest odpowiednim kosmetykiem dla każdego typu cery. Idealnie nada się dla osób, których skóra naznaczona jest zmarszczkami i
niedoskonałościami, gdyż podkład umiejętnie zakrywa wszystkie ubytki.DziałanieEfektima Aksamitny Make-Up Odmładzający odcień
naturalny to fluid o widocznym działaniu odmładzającym. Poza właściwościami kryjącymi niedoskonałości cery, doskonale pielęgnuje
naskórek. Zastosowane składniki aktywne wpływają na odpowiednie nawilżenie, spłycenie zmarszczek i poprawę wyglądu skóry. Dobrze
się rozprowadza i przylega do naskórka, zapewniając wyjątkowy efekt przez wiele godzin.ElastynaNadaje skórze sprężystość i
elastyczność, poprawia jej witalność oraz chroni przed działaniem szkodliwych substancji chemicznych. Skutecznie łagodzi, a zawarte w
niej aminokwasy sprawiają, że ma ona zdolność do absorbcji promieni UV. Kosmetyki z elastyną pozostawiają na skórze warstwę
okluzyjną (delikatny film), która chroni ją przed utratą wody.KolagenJest białkiem nadającym tkankom rozciągliwość. Nie odpowiada
tylko za jędrność i napięcie skóry. Gwarantuje elastyczność naczyń krwionośnych, przyczyniając się do prawidłowej pracy układu
krążenia, jednocześnie wspomagając redukcję rozstępów widocznych na ciele.Kwas hialuronowyOdpowiada za nawilżenie skóry, jest jej
jedną z głównych składowych. Ze względu na swoje właściwości odpowiedzialny jest za przechowywanie i absorbowanie wody do
warstw tkanek, a jego odpowiednia lub zwiększona ilość opóźnia procesy starzeniaSposób użyciaNałóż równomierną warstwę na twarz
zabezpieczoną primerem. Użyj do tego gąbeczki lub pędzla do podkładu tak, by rozprowadzony podkład nie stworzył efektu
maski.SkładEfektima Aksamitny Make-Up Odmładzający odcień naturalny to fluid o widocznym działaniu odmładzającym. Poza
właściwościami kryjącymi niedoskonałości cery, doskonale pielęgnuje naskórek. Zastosowane składniki aktywne wpływają na
odpowiednie nawilżenie, spłycenie zmarszczek i poprawę wyglądu skóry. Dobrze się rozprowadza i przylega do naskórka, zapewniając
wyjątkowy efekt przez wiele godzin.ElastynaNadaje skórze sprężystość i elastyczność, poprawia jej witalność oraz chroni przed
działaniem szkodliwych substancji chemicznych. Skutecznie łagodzi, a zawarte w niej aminokwasy sprawiają, że ma ona zdolność do
absorbcji promieni UV. Kosmetyki z elastyną pozostawiają na skórze warstwę okluzyjną (delikatny film), która chroni ją przed utratą
wody.KolagenJest białkiem nadającym tkankom rozciągliwość. Nie odpowiada tylko za jędrność i napięcie skóry. Gwarantuje
elastyczność naczyń krwionośnych, przyczyniając się do prawidłowej pracy układu krążenia, jednocześnie wspomagając redukcję
rozstępów widocznych na ciele.Kwas hialuronowyOdpowiada za nawilżenie skóry, jest jej jedną z głównych składowych. Ze względu na
swoje właściwości odpowiedzialny jest za przechowywanie i absorbowanie wody do warstw tkanek, a jego odpowiednia lub zwiększona
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