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EFEKTIMA COFFEE MIRACLE Naturalny peelling kawowy
100 g
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Producent EFEKTIMA S.C.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaEFEKTIMA COFFEE MIRACLE Naturalny peelling kawowy 100 gEfektima Coffee Miracle Peeling kawowy został stworzony z
myślą o zabiegach redukujących poziom tłuszczu i cellulitu w ciele, które można przeprowadzić samodzielnie w domowym
zaciszu.DziałanieEfektima Coffee Miracle Peeling kawowy dzięki swojej formule i składnikach w nim zawartych wykazuje działanie
wyszczuplające, wygładzające oraz wspomagające walkę z uporczywym cellulitem. Ponadto doskonale złuszcza martwy naskórek i
poprawia krążenie. Bogaty jest w ekstrakty pochodzenia naturalnegoKofeinaStosowana jest przede wszystkim ze względu na swoje
właściwości antyoksydacyjne oraz wspiera naturalną barierę ochronną komórek przed szkodliwym wpływem promieniowania UV.
Umiejętnie zwalcza wydzielanie wolnych rodników, odmładza i ujędrnia skórę. Ponadto ekstrakt z kawy pobudza ukrwienie i powoduje
odwodnienie komórek, przez co skóra napina się i wygładza. Regularna pielęgnacja kosmetykami z zawartością kofeiny sprawi, że
zmiany cellulitowe będą mniej widoczne, skóra będzie bardziej jędrna, a koloryt wyrównany. Ze względu na silne działanie kofeiny nie
powinny jej stosować osoby z problemami naczyniowymi, ze skłonnością do pajączków.Olej ze Słodkich MigdałówDziała jak naturalny
emolient, wygładzając oraz nawilżając skórę. Świetnie radzi sobie w pielęgnacji skóry wrażliwej. Złuszcza martwy naskórek, regeneruje,
łagodzi stany zapalne, wspomaga odbudowę poparzeń i zmian atopowych Dzięki zawartości witamin A i E wykazuje także działanie
ujędrniające.Sól z Morza MartwegoMa szerokie spektrum zastosowania. Skutecznie nawilża, zmiękcza i odżywia skórę, ujędrnia ją,
poprawia krążenie krwi i limfy, pobudza procesy regeneracyjne naskórka, niweluje rozstępy, cellulit i blizny.Witamina ENazywana jest
„witaminą młodości”. Jako silny przeciwutleniacz neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za podrażnienia i powstawanie zmarszczek,
opóźniając tym samym proces starzenia się skóry. Charakteryzuje się właściwościami odżywczymi, regenerującymi i nawilżająco-
natłuszczającymi. W związku z tym preparaty zawierające witaminę E są przeznaczone do każdego rodzaju skóry, ale najlepiej
sprawdzają się w pielęgnacji tej wrażliwej, skłonnej do podrażnień i zmarszczek. Chroni cerę przed promieniowaniem UV, wspomaga
leczenie łuszczycy, egzemy i cery trądzikowej.Masło SheaDelikatnie regeneruje i odżywia skórę, dzięki czemu sprzyja szybszemu gojeniu
się ran. Jest bogatym źródłem witamin A i E, które przyczyniają się do opóźnienia procesów starzeniowych skóry oraz chroni ją przed
uwalniającymi się wolnymi rodnikami. Skutecznie zabezpiecza cerę przed czynnikami zewnętrznymi (mróz, chłód, słońce, wiatr), a
dodatkowo przyczynia się do łagodzenia podrażnień.Olej KokosowyZawiera w sobie kwas laurynowy, który wykazuje działanie
antybakteryjne, przeciwgrzybicze i antywirusowe, co sprawia, że wspomaga on leczenie zakażeń. Dobrze radzi sobie z neutralizowaniem
zmian skórnych, ochrony przed uszkodzeniami, poprawia wilgotność naskórka, jednocześnie wzmacniając warstwę hydrolipidową. Jest
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naturalnym filtrem promieni UV.Olej MakadamiaZe względu na wysoką zawartość kwasów tłuszczowych, olej makadamia jest niezwykle
skutecznym i jednocześnie naturalnym kosmetykiem, który pozwala na regenerację, odżywienie i ujędrnienie zwiotczałej i zniszczonej
skóry, bowiem stymuluje krążenie krwi oraz limfy, wspomagając tym samym walkę z cellulitem.Sposób użyciaPeeling równomiernie
rozprowadzić po skórze, a następnie wmasować kolistymi ruchami. Po zabiegu zmyć letnią wodą. Zaleca się stosowanie peelingu w
zależności od potrzeb skóry 2-3 razy w tygodniu.SkładCoffea Arabica Seed Powder, Macadamia Intergrofilia Seed Oil, Orunus Amygdalus
Dulcis Oil, Sea Salt, Cocos Nucifera Oil, Juglans Regia Shell Powder, Saccharum Officinarum Extract, Theobroma Cacao Extract,
Tocopheryl Acetate, Butyrospermum Parkii Butter, Aqua, Parfum.
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