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HAGI SMART D PANTENOL Naturalny krem nawilżająco -
kojący 50 ml
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent HAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisHAGI SMART D PANTENOL Naturalny krem nawilżająco - kojący 50 mlKrem do twarzy z d-pantenolem Hagi SMART to
kompozycja zawierająca skuteczne składniki roślinne, które zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia oraz koją skórę suchą,
odwodnioną i skłonną do zaczerwienień. Kompleks roślinny pobudza do naturalnej ochrony przed wzmożoną utratą wody ze skóry, a
naturalne oleje łagodzą i przywracają miękkość podrażnionego naskórka.Nawilżający krem do twarzy z d-pantenolem sprawdzi się w
codziennej pielęgnacji, pod makijaż oraz po zabiegach kosmetycznych i/lub po długotrwałym kontakcie ze słońcem.W składzie kremu
znajdziesz:Łagodzący d-pantenolNawilżającą betainęOchronny skwalanKojące ekstrakty z ryżu, alg i rabarbaruSkładBetainaTo naturalny
aminokwas pochodzący z buraka cukrowego. Znany jest ze swoich łagodzących i silnie nawilżających właściwości, które głęboko
nawadniają skórę przynosząc jej natychmiastową ulgę. Posiada zdolność do wiązania wody w naskórku, co wzmacnia także jej
elastyczność i poprawia wygładzenie.PantenolTo cudowny opatrunek na podrażnienia, skaleczenia, zaczerwienienia. Działa na skórę jak
plaster przyspieszając proces gojenia. Prekursor witaminy B5, dobrze wnika w naskórek, skórę i włosy, gdzie ulega przemianie w jej
aktywna formę. Regeneruje skórę suchą, swędzącą i po opalaniu nadając skórze gładkości. Wnika także w płytkę paznokcia nawilżając i
uelastyczniając ją.SkwalanChoć ma przezroczystą barwę jest prawdziwym złotem dla naszej skóry. To niezwykle cenny i pożądany
składnik kosmetyków zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wytwarzany z oliwy z oliwek stanowi substancje pochodną skwalenu –
substancji naturalnie występującej w naszej skórze. Odpowiada za wspomaganie jej ochronnych właściwości. Występuje w składzie
spoiwa międzykomórkowego naskórka i jest elementem warstwy lipidowej skóry. Jest leciutkim olejem o bardzo dobrym wchłanianiu,
dzięki czemu nie zostawia tłustego filmu. Jest substancją delikatną, nie powodującą alergii. Zapewnia elastyczność i miękkość skóry,
chroniąc ją przed utratą wody.ZOBACZ WSZYSTKIE SKŁADNIKIqua, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, C13-15
Alkane,Squalane, Glycerin, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed
Butter, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Extract, Cetyl Alcohol, Rheum Rhaponticum (Root
Extract), Propanediol, Betaine, Betaglucan, Amylopectin, Lithothamnion Calcareum Extract, Pentylene Glycol, Lactic Acid, Xanthan Gum,
Tocopherol, Parfum, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol*, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Gluconolactone, Calcium Gluconate
*zawiera alergen
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