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FLOSLEK GREEN FOR SKIN serum z natką 3w1 30 ml
 

Cena: 28,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent LABORATORIUM KOSMETYCZNE "FLOSLEK"
FURMANEK SP.J.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaFLOS-LEK GREEN FOR SKIN serum z natką 3w1 30 mlzawiera 95% składników pochodzenia naturalnego,poprawia
elastyczność skóry,przywraca blask zmęczonej niekorzystnymi warunkami cerze,wzmacnia i dodaje witalności zmęczonej
skórze.DziałanieIntensywnie skoncentrowane serum nawilżające do pielęgnacji twarzy, szyi, dekoltu, także do stosowania na wrażliwe
okolice oczu, na dzień i na noc. Produkt wykazuje silne działanie regenerujące skórę. Kosmetyk dedykowany jest głównie dla skóry
zmęczonej, przesuszonej, tracącej elastyczność i sprężystość, wymagającej natychmiastowej regeneracji, odżywienia i odbudowy.
Doskonale sprawdzi się jako podstawa pielęgnacji opóźniającej procesy starzenia w przypadku młodej cery z pierwszymi zmarszczkami.
Produkt stanowi idealną podstawę porannych i wieczornych rytuałów. Rano zadziała jak wygładzająca i zmiękczająca baza pod makijaż,
natomiast nocą jako serum regenerujące pod krem.Tak samo jak rośliny potrzebują deszczu do wzrostu, odpowiednie nawilżenie jest
niezbędnym elementem procesów regeneracyjnych zachodzących w skórze. Płynna żelowa konsystencja Serum z natką 3 w 1 ułatwia
dokładne rozprowadzenie produktu połączone z masażem. Liczne niebieskie drobinki zawieszone w delikatnym seledynowym żelu to
mikrokapsułki, które rozpadają się dopiero po zetknięciu ze skórą i uwalniają drogocenne witaminy A i E. Dzięki temu rozwiązaniu
skoncentrowane substancje odżywcze nie tracą swoich właściwości i wnikają bezpośrednio w głębsze warstwy naskórka. Już po
pierwszym zastosowaniu serum, skóra staje się odpowiednio nawilżona, miękka w dotyku, odświeżona, pełna energii i młodzieńczego
blasku.W Laboratorium Kosmetycznym 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 – 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.Składniki aktywne, które zawiera naturalne serum nawilżające do twarzy:Ekstrakt z
natki pietruszki – pełna witamin zielona pietruszka jest jednym z najpopularniejszych ziół ogrodowych. Jest także jedną z pierwszych
nowalijek, które wschodzą wiosną. Świeżo zerwana nać posiada właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu pomaga zrównoważyć,
ujędrnić i rozjaśnić skórę. Odmładza, detoksykuje i niszczy wolne rodniki, zapobiega pogłębianiu zmarszczek.Ekstrakt z ogórka –
odświeża, nawilża, oczyszcza i łagodzi, usuwa objawy zmęczenia. Polecany w celu zmiękczania suchej skóry oraz w trakcie zabiegów
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przeciwzmarszczkowych. Wspiera naturalny proces złuszczania naskórka, korzystnie wpływa na proces odnowy komórkowej.Fucocert®
- intensywnie nawilża, koi, łagodzi, wygładza i odbudowuje skórę. Wykazuje działanie sprzyjające spowolnieniu procesów starzenia
skóry.Witaminowe mikrokapsułki A+E – nawilżają i kondycjonują skórę. Wspomagają procesy naprawcze zachodzące w głębszych
warstwach skóry, zapobiegają uszkodzeniom oksydacyjnym na poziomie komórkowym, pomagają w usuwaniu wolnych
rodników.Badania wykazały, że Serum z natką 3 w 1 dzięki esencji pozyskanej z zielonych roślin zapewnia :efekt wygładzenia i
zmiękczenia naskórka,odświeżenie, nawilżenie i przywrócenie blasku cery,zwiększenie elastyczności i sprężystości skóry,ochronę przed
nadmierną utratą wilgoci,zmniejszenie niedoskonałości skóry,natychmiastową ulgę przesuszonej i ściągniętej cerze,widoczną poprawę
ogólnej kondycji skóry.Zdaniem kobiet, które wzięły udział w badaniach aplikacyjnych.Dlaczego Serum z natką 3 w 1 to niezastąpiony
kosmetyk pielęgnacyjny?zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego,intensywnie nawilża skórę i zapobiega jej
przesuszeniu,rozjaśnia i ujednolica koloryt cery,poprawia elastyczność skóry,przywraca blask zmęczonej niekorzystnymi warunkami
cerze,wzmacnia i dodaje witalności zmęczonej skórze,spłyca zmarszczki i ujędrnia skórę,koi, łagodzi, redukuje
zaczerwienienia,zapobiega utracie nawilżenia skóry,niweluje oznaki zmęczenia widoczne na twarzy.Serum z natką 3 w 1 posiada
niezwykle lekką, przyjemną konsystencję. Naniesione na skórę błyskawicznie się wchłania, nie pozostawia lepkiego wykończenia. Już
kilka sekund po aplikacji cera staje się bardziej napięta i nabiera zdrowego wylądu. Nawilżające serum do twarzy, szyi i dekoltu rozjaśnia
i rozpromienia naskórek. Przy długotrwałym stosowaniu wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe i wzmacniające skórę. Receptura
łącząca najcenniejsze składniki z zielonych roślin: natki pietruszki, ogórka połączona z witaminami A+E oraz kompleksem Fucocert® o
silnie nawilżającym działaniu, zapewnia efekt wypoczętej, pełnej blasku cery. Serum z natką 3 w 1 to moc odżywienia, wzmocnienia i
głębokiego nawilżenia cery rano oraz błogie ukojenie dla skóry, gdy zapada noc i pogrążasz się we śnie.Sposób użyciaSerum stosuj na
oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu tak jak lubisz: jako lekki żel, serum pod krem lub jako całonocną maseczkę. Doskonałe pod
makijaż.SkładAqua*, Glycerin*, Dipropylene Glycol, Cucumis Sativus Extract*, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Biosaccharide
Gum-1*, Carum Petroselinum Extract*, Carbomer, Polysorbate 20, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Sodium Levulinate* , Glyceryl
Caprylate*, Hydroxypropyl Methylcellulose, Caprylic/Capric Triglyceride*, Allantoin, Triethanolamine, Sodium Phytate*, Parfum,
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Silica*, Sodium Anisate*, Sodium Benzoate, Potasium Sorbate, Manitol*, Cellulose*, CI 77007,
CI 47005, CI 42090, Sodium Sulfate*.*składniki pochodzenia naturalnego
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

