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EQUILIBRA Z WĘGLEM AKTYWNYM Żel do twarzy
oczyszczający 200 ml
 

Cena: 17,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent EQUILIBRA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisEQUILIBRA Z WĘGLEM AKTYWNYM Żel do twarzy oczyszczający 200 mlActive Charcoal to nowa, węglowa linia kosmetyków
marki Equilibra. Wszystkie produkty wchodzące w jej skład opierają swoje działanie na właściwościach aktywnego węgla z łupin kokosa.
Jest to naturalny węgiel otrzymywany ze spalania naturalnego materiału roślinnego w bardzo wysokich temperaturach. Jego
charakterystyczna porowatość daje mu możliwość wychwytywania zanieczyszczeń i toksyn, dzięki czemu kosmetyki zawierające
aktywny węgiel z łupin kokosa mają wysoką zdolność absorbowania zanieczyszczeń. Poza działaniem oczyszczającym kosmetyki
węglowe zwężąją pory, regulują poziom sebum i odświeżają skórę. Mają też działanie przeciwbakteryjne. Ich działanie wzbogaca
dodatek aloesu, który nie tylko świetnie nawilża i regeneruje, ale też łagodzi i koi podrażnioną skórę. Kosmetyki z linii Active Charcoal są
dedykowane kobietom i mężczyznom w wieku od 18 do 34 lat. W ich składzie nie ma parabenów i SLS-ów.Oczyszczający żel do mycia
twarzy z aktywnym węglem, aloesem i roślinną gliceryną doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji twarzy. Skutecznie usuwa
wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia osadzające się na powierzchni skóry, w tym smog, kurz, pot i toksyny. Pomaga też oczyścić
zatkane pory i usuwa pozostałości makijażu. Żel nie narusza naturalnej równowagi skóry, zapewnia jej miękkość, nawilża i łagodzi
podrażnienia. Sprawia, że skóra wygląda świeżo i jest pełna zdrowego blasku. Nie zawiera parabenów, SLS i SLES, formaldehydu i
parafiny. 97% składników zawartych w jego formule jest pochodzenia naturalnego.Działanie:skutecznie oczyszcza skóręusuwa
toksynynawilżałagodzi podrażnieniazmiękcza i wygładzaZalety:97% składników naturalnego pochodzeniaaż 20% aloesuaktywnie
działający węgiel z łupin kokosanie zawiera SLS i SLESnie zawiera formaldehyduodpowiedni do codziennej pielęgnacji skóryodpowiedni
dla wszystkich rodzajów cery, w tym problematycznej i zanieczyszczonejtestowany dermatologicznieSposób użyciaNanieść
odpowiednią ilość oczyszczającego żelu z aktywnym węglem, Equilibra na dłoń i oczyścić wilgotną twarz rano i
wieczorem.Spłukać.SkładAqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ammonium Lauryl Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine,
Lauryl Glucoside, Charcoal Powder, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Potassium Sorbate,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum f (Fragrance).
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