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HAGI SMART A Naturalny krem odżywczy z retinolem 50 ml
 

Cena: 55,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent HAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisHAGI SMART A Naturalny krem odżywczy z retinolem 50 mlKrem do twarzy slow ageing Hagi SMART to kompozycja zawierająca
skuteczne składniki roślinne, które przyczyniają się do spowolnienia procesów starzenia i zminimalizowania stresu oksydacyjnego.
Formuła dba o równowagę warstwy hydrolipidowej, a synbiotyk wspomaga naturalny mikrobiom skóry. Dodatek oleju z róży rdzawej
zapewnia elastyczność.W składzie kremu znajdziesz:Przeciwstarzeniowy pro-retinolChroniące przed utratą wody z naskórka proteiny
owsaEkstrakt i olej z rokitnika czyli naturalne źródło witaminy CSkładAqua, Isoamyl Laureate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin,
Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Squalane, Glyceryl Stearate, Prunus Amygdalus Dulcis (Almond) Oil, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Oil, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Cetearyl Alcohol, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Macadamia Ternifolia (Macadamia)
Seed Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Retinyl Palmitate (Vitamin A),Helianthus Annuus Seed Oil, Hippophae Rhamnoides
(Seabuckthorn) Fruit Extract, Hippophae Rhamnoides (Seabuckthorn) Fruit Oil, Rosa Moschata Oil, Inositol (Vitamin B8), Panthenol,
Tocopherol (Vitamin E), Xanthan Gum, Hydrolyzed Oats, Stearic Acid, Alpha-Glucan Oligosaccharide and Polymnia Sanchifolia Root Juice
and Maltodextrin and Lactobacilus, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid, Parfum, Benzyl Alcohol*, Citronellol*,
Limonene*, Linalool*, Coumarin*. *zawiera alergenyHydroavena…czyli nic innego, jak hydrolizat protein owsa, który działa nawilżająco,
łagodząco i filmotwórczo. Dzięki zdolności wiązania wody w naskórku przeciwdziała jej utracie zapewniając odpowiednie nawilżenie.
Surowiec otrzymywany jest z organicznego owsa, który znany jest z właściwości łagodzących.Olej z rokitnikaŚmiało można go nazwać
„opatrunkiem” i „eliksirem młodości” To unikalny wśród olejów roślinnych surowiec ze względu na wysoką zawartość kwasu
palmitooleinowego, identycznego z naturalnie występującym w skórze składnikiem lipidów. Aktywuje fizjologiczne funkcje skóry i
przyspiesza wszystkie procesy regeneracyjne sprzyjając rozwojowi nowego naskórka. Ponadto zawiera dużo „witamin młodości”;
A,C,E.Witamina AWitamina A w kosmetyce zasługuje na miano królowej. Pro-retinol zwiększa elastyczność skóry oraz poprawia stan
cery trądzikowej. Reguluje proces keratynizacji naskórka. Stymulując produkcję nowych komórek wspomaga jego regenerację. Wywiera
ona również znaczący wpływ na równowagę wodno-tłuszczową, dzięki czemu ogranicza szorstkość i złuszczanie skóry. Uelastycznia i
wygładza, przeciwdziała aktywności wolnych rodników, zwiększa intensywność syntezy kolagenu w skórze właściwej.
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