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HAGI SMART C Naturalny krem liftingujący pod oczy 15 ml
 

Cena: 47,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent HAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisHAGI SMART C Naturalny krem liftingujący pod oczy 15 mlKrem pod oczy i na łuk brwiowy z witaminą C Hagi SMART to
zaawansowany kosmetyk do pielęgnacji najbardziej delikatnej i najcieńszej skóry na twarzy. Formuła została stworzona, aby spłycić linię
zmarszczek, „odświeżać” spojrzenie oraz minimalizować cienie pod oczami i opadanie górnej powieki. Kwas ferulowy wzmacnia i
stabilizuje działanie witaminy C oraz niweluje stres oksydacyjny. Dodatek sezaminy wypełnia zmarszczki i linie mimiczne, a flawonoidy
wpływają na wzrost produkcji kolagenu.W składzie kremu znajdziesz:Rozjaśniającą i „odświeżającą” witaminę CAntyoksydacyjny kwas
ferulowyWypełniające sezaminySkładFrakcja z nasion sezamuNasiona sezamu są bogate w sezaminę. Olej sezamowy odgrywa istotną
rolę w indyjskiej medycynie Ajurwedzie. Wciera się go w skórę podczas abhyanga, rodzaju indyjskiego masażu poprawiającego przepływ
energii i usuwającego zanieczyszczenia z organizmu. Stosowany w naszych produktach wpływa na redukcję zmarszczek i wyrównanie
kolorytu i niedoskonałości skóry. Wyraźnie wypełnia zmarszczki i zagłębienia skóry czego efektem jest odmłodzona, odprężona i
atrakcyjna twarz.Kwas ferulowyKwas ferulowy to składnik, który naturalnie występuje w rozmaitych roślinach, między innymi w ryżu,
pszenicy i owsie. Jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Ma też istotne działanie wzmacniające pracę witaminy C oraz innych
przeciwutleniaczy. Działając synergicznie znacznie zwiększa działanie przeciwstarzeniowe. Kwasu ferulowy pozwala także nawilżyć
skórę i ujędrnia ją przez aktywację pracy fibroblastów.Witamina CWitamina C to popularny składnik o działaniu antyoksydacyjnym, czyli
minimalizujący wpływ szkodliwych czynników na skórę. Kwas askorbinowy rozjaśnia przebarwienia oraz ujednolica kolor skóry nadając
jej zdrowy blask. Witamina C to naturalne źródło młodości i świeżego wyglądu.ZOBACZ WSZYSTKIE SKŁADNIKIAqua, Caprilic/ Capric
Triglyceride, Glycerin, Methyl Glucose Sesquistearate,C13-15 Alkane, Pentylene Glycol, Glyceryl Stearate, Propanediol, Butyrospermum
Parkii (Shea) Butter, Squalane, Isoamyl Laurate ,Cetearyl Alcohol, Triolein, Glyceryl Dioleate, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Dimethyl Isosorbide,
Sesamum Indicum (Sesame) Seed Extract, Tocopherol, Jasminum Sambac Flower Extract, Crataegus Monogyna Flower Extract,
Enteromorpha Compressa Extract, Caesalpinia Spinosa Gum, Lactobacillus/Arundinaria Gigantea Ferment Filtrate &
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Citric Acid, Ferulic Acid, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, d-Limonene*,
Linalool*, *zawiera alergeny
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