
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

GIFT OF NATURE Prebiotyczny Krem do cery pięknej choć
NACZYNKOWEJ 50ml+ krem do rąk 50ml
 

Cena: 13,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent ELFA PHARM POLSKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaGIFT OF NATURE Prebiotyczny Krem do cery pięknej choć NACZYNKOWEJ 50mlPrebiotyczny krem do twarzy do cery
pięknej, choć naczynkowejPrebiotyczny krem przynosi ulgę, łagodzi zaczerwienienia i zmniejsza widoczność naczynek. Skóra jest
zregenerowana, ukojona i uelastyczniona. Zawarty w kremie m.in. ekstrakt z Agascalm ™ - naturalnego składnika otrzymywanego z
kłosowca meksykańskiego, neutralizującego negatywne efekty stresu na skórę – przynosi ulgę, łagodzi zaczerwienienia i zmniejsza
widoczność naczynek.Za pielęgnujące właściwości naszego kremu odpowiadają składniki takie jak: czystek, liście i kwiaty dębu
korkowego, ekstrakt z kłosowca meksykańskiego czy organiczny olej kokosowy. Są one źródłem naturalnych przeciwutleniaczy, które
neutralizują wolne rodniki, chroniąc komórki i tkanki przed uszkodzeniem. Składniki te są bogate w polifenole, mające działanie
przeciwzapalne.Krem poprawia koloryt skóry, regeneruje, uelastycznia i stanowi idealną bazę pod makijaż. Korzystnie wpływa na
naturalną mikroflorę skóry, przywracając równowagę mikrobiomu, czyli jej warstwy ochronnej. Dzięki temu skóra staje się nawilżona i
pełna blasku.Działanieredukuje uczucie ściągnięcia i pieczeniazmniejsza widoczność naczynekzawiera 98% składników pochodzenia
naturalnegoprzywraca równowagę mikrobiomuskładnik wiodący - czystekSposób użyciawklep krem opuszkami palców w oczyszczoną
skórę twarzymożesz używać zarówno na dzień jak i na nocsprawdza się idealnie jako baza pod makijażSkładAqua*, Caprylic/Capric
Triglyceride*, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate*, Cetearyl Alcohol*, Dicaprylyl Carbonate*, Canola Oil*, Octyldodecanol*,
Propanediol*, Glyceryl Stearate*, Undecane*, Tridecane*, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate*, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables*,
Betaine*, Cistus Monspeliensis Extract*, Oak Root Extract*, Rhamnose*, Glucose*, Glucoronic Acid*, Agastache Mexicana
Flower/Leaf/Stem Extract*, Cocos Nucifera Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Lactic Acid*, Sodium Stearoyl Glutamate*, Tocopherol*,
Beta-Sitosterol*, Squalane*, Glycine Soja Oil*, Xanthan Gum*, Glycerin*, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Parfum, Benzyl Alcohol,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate*składniki pochodzenia naturalnego
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