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FLOSLEK GREEN FOR SKIN krem z selerem SPF15 50 ml
ECO zestaw
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent LABORATORIUM KOSMETYCZNE "FLOSLEK"
FURMANEK SP.J.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaFLOS-LEK GREEN FOR SKIN krem z selerem SPF15 50 ml ECO zestawzawiera 95% składników pochodzenia
naturalnego,zmiękcza, nawilża, uelastycznia i wygładza naskórek,dodaje cerze zdrowego blasku,chroni skórę przed niekorzystnym
wpływem czynników zewnętrznych.DziałanieLekki krem nawilżający na dzień do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu wzbogacony
ekstraktami z zielonych warzyw: selera, ogórka i natki pietruszki. Produkt kondycjonuje cerę i przywraca jej równowagę nawilżenia po
porannym oczyszczaniu. Niezwykle delikatna formuła kremu idealnie rozprowadza się na skórze. Produkt wygładza i przywraca blask
cerze, dzięki czemu stanowi świetną bazę pod makijaż. Filtr mineralny SPF 15 zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwym
działaniem promieni słonecznych.Jeśli pragniesz głęboko nawilżyć swoją skórę, wygładzić ją i zadziałać antyoksydacyjnie, zaserwuj jej z
rana moc witamin i orzeźwienia, którą zawiera Krem z selerem na dzień SPF 15 filtr mineralny.Krem z selerem na dzień SPF 15 filtr
mineralny to idealny kosmetyk na wiosnę, zapewniający młody wygląd poszarzałej, przesuszonej cerze, która potrzebuje dogłębnego, ale
delikatnego pobudzenia. Bogaty skład produktu zapewnia optymalną porcję składników pochodzenia naturalnego, które działają
skutecznie nawet w przypadku cery wymagającej i wrażliwej.Krem nawilżający widocznie poprawia wygląd cery, dzięki zawartości
wyciągu z ogórka, który pomaga wyrównać koloryt skóry.Ekstrakt z nasion selera (Apium Graveolens) usuwa oznaki zmęczenia oraz
korzystnie wpływa na skórę przedwcześnie starzejącą się.Substancje pozyskane z natki pietruszki (Carum Petroselinum) niszczą wolne
rodniki, detoksykują przywracając skórze promienny wygląd.Certyfikowany emulgator Olivem® 1000 na bazie oliwy z oliwek nawilża i
wygładza cerę.Filtr mineralny chroni skórę przed działaniem promieni słonecznych, nie zatyka porów.Badania wykazały, że Krem z
selerem na dzień SPF 15 filtr mineralny dzięki esencji pozyskanej z zielonych warzyw:hamuje oznaki starzenia – pozostawia skórę
bardziej wypoczętą,rozjaśnia przebarwienia – wyrównuje koloryt i wygładza,dodaje cerze zdrowego blasku,wykazuje działanie
antyoksydacyjne,zmiękcza i uelastycznia naskórek,przywraca optymalne natłuszczenie skóry,chroni skórę przed niekorzystnym
wpływem czynników zewnętrznych,intensywnie nawilża.Zdaniem kobiet, które wzięły udział w badaniach aplikacyjnych.W
kosmetykach FLOSLEK wykorzystujemy wszystko co najlepsze w naturze, aby dostarczyć Ci to, czego najbardziej potrzebujesz. Gładka,
promienna skóra jest Twoim marzeniem? Spełnimy je! Zapraszamy do zielonego ogrodu FLOSLEK z linią kosmetyków pielęgnacyjnych
GREEN for skin Zielone warzywa. Znajdziesz w nim produkty idealnie dopasowane do kondycji i wymagań Twojej skóry. Wybierz to, co
najlepsze z natury! Jeśli jesteś fanką zdrowego odżywiania, z pewnością znasz walory spożywania zielonych koktajli warzywnych.
Nasycają organizm witaminami, minerałami, które wzmacniają ciało od środka. Czy ten sam efekt chciałabyś zapewnić swojej skórze –
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skin food w kosmetyczce? W najnowszej linii GREEN for skin Zielone warzywa stawiamy na energię, odżywienie, świeżość pochodzącą z
zielonych warzyw. Postaw na naturę, czerp z niej wszystko co najlepsze, wprowadź zielone rytuały pielęgnacyjne do swej codziennej
rutyny. Matka Natura jest wspaniała, dostarcza wszystkiego, abyś była zdrowa, my z chęcią jej pomagamy, byś zawsze czuła się
naturalnie piękna.Dlaczego Krem z selerem na dzień SPF 15 filtr mineralny to idealny kosmetyk na wiosnę?zawiera 95% składników
pochodzenia naturalnego,posiada przeciwsłoneczny filtr mineralny SPF 15,zapewnia głębokie nawilżenie skóry,widocznie wygładza
cerę,działa antyoksydacyjnie,przywraca blask zmęczonej zimą skórze.Zawartość wyciągów z zielonych warzyw, sprawia, że krem działa
korzystnie nie tylko w kolejnych warstwach naskórka, ale pozostawia barierę, która chroni skórę przed utratą wody oraz działaniem
zanieczyszczeń. Dieta bogata w warzywa dostarcza do organizmu wiele składników odżywczych oraz drogocenne minerały. Jarzyny są
doskonałym źródłem witamin np. A, B C, E, K, dostarczają również żelazo, wapń, magnez, potas. Wysoki poziom przeciwutleniaczy
wyróżnia warzywa na tle całego menu. Przeciwutleniacze to sprzymierzeńcy młodości, zatem niech groszek, pietruszka, ogórek,
pomidory i selery zagoszczą na naszych talerzach na stałe.Chcesz więcej? Interesują Cię wyjątkowo lekkie, nawilżające polskie
kosmetyki, które pomogą cerze odzyskać blask po zimie? Krem z selerem na dzień SPF 15 filtr mineralny wzbogacony ekstraktami z
zielonych warzyw, to produkt, którego szukasz.Sposób użyciaNiewielką ilość kremu rozprowadź na oczyszczonej skórze twarzy, szyi i
dekoltu. Produkt rozsmaruj kolistymi ruchami omijając okolice oczu. Wklep delikatnie krem w miejsca występowania zmarszczek i
pozostaw produkt do całkowitego wchłonięcia. Kosmetyk sprawdza się jako baza pod makijaż.ZŁÓŻ SWÓJ KREM!Odkręć nakrętkę i
włóż do słoika wymienny wkład. Dociśnij.Zdejmij platynkę i zakręć nakrętkę. GOTOWE!Po zużyciu kremu wyjmij pusty wkład, który w
100% podlega recyklingowi.Zachowaj słoik i nakrętkę i używaj ich wielokrotnie, również do kremów z innych linii kosmetycznych
FLOSLEK, niż pierwotnie zakupiony produkt.SkładAqua*, Titanium Dioxide (nano)*, Isopropyl Myristate*, Isopropyl Palmitate*,
Caprylic/Capric Triglyceride*, Glycerin*, Shea Butter Ethyl Esters*, Silica*, Cetearyl Alcohol*, Glyceryl Stearate*, Ceteareth-20,
Butyrospermum Parkii Butter*, Carum Petroselinum Extract*, Apium Graveolens Seed Extract*, Cucumis Sativus Extract*, Centella
Asiatica Extract*, Cetearyl Olivate*, Sorbitan Olivate*, Isopentyldiol, Carbomer, Triethanolamine, Sodium Phytate*, Tocopheryl Acetate,
Tocopherol, Parfum, Citric Acid, Dimethicone, Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Polyquaternium-80, Didecyldimonium chloride,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
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