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INDIA krem do twarzy na dzień i na noc dla każdego typu
cery z olejem z konopi 50 ml
 

Cena: 17,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent INDIA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaINDIA krem do twarzy na dzień i na noc dla cery dojrzałej z olejem z konopi 50 mlOdżywcze właściwości oleju z konopi silnie
wpływają na regenerację naskórka powodującjego uelastycznienie i wygładzenie zmarszczek. Codzienna pielęgnacja przy użyciu
kremudo twarzy India, kompleksowo odpowiada na potrzeby każdego typu skóry, dbając o jejświeży i zdrowy wygląd. Dodatkowo lekka
formuła kremu łagodzi podrażnienia i działaantybakteryjnie.Zawiera: Olej z konopi Witamina EWitamina PP
(niacyna)DziałanieRegeneracja i uelastycznienie naskórka oraz wygładzenie zmarszczek to właściwości oleju z konopi, zawartego w
kremie do twarzy India.✓ Dzięki zawartości naturalnych składników krem nadaje się do pielęgnacji każdego typu cery, a w szczególności
do skóry dojrzałej, suchej i podrażnionej.✓ Olej z konopi głęboko nawilża i uelasycznia skórę twarzy oraz uzupełnia brakujące lipidy. Osoby
ze skórą problemową odczują korzystny wpływ kremu z olejem konopnym India na pracę gruczołów łojowych.✓ Arganina - aminokwas
występujący naturalnie w ludzkiej skórze, zwiększający nawilżenie i zwartość naskórka oraz wyraźnie przyspiesza proces regeneracji
naskórka.✓ Witamina E (zwana w kosmetologii ,,witaminą młodości’’) opóźnia proces starzenia się skóry - dzięki czemu produkt sprawdza
się doskonale, jako krem przeciwzmarszczkowy.✓ NIACYNA (witamina PP) stymuluje produkcję kolagenu, działa przeciwutleniająco i
chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV. Ponadto łagodzi podrażnienia i działa przeciwrodnikowo. Ma szczególnie
korzystny wpływ na skórę zwiotczałą, suchą i ze skłonnością do zmarszczek.✓ Krem aplikuje się łatwo i wchłania błyskawicznie.Sposób
użyciaNanieść niewielką ilość kremu na twarz, szyję i dekolt. Delikatnie wmasowaćw skórę. Używać regularnie.Składaqua, ethylhexyl
cocoate, glycerin, biosaccharide gum-1, isostearyl isostearate, cannabis sativa seed oil, pentaerythrityl tetraisostearate, glyceryl stearate,
soluble collagen, hydrolyzed caesalpinia spinosa gum, caesalpinia spinzosa gum, cetearyl alcohol, glyceryl stearate citrate,
phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, dicaprylyl carbonate, niacinamide, aluminum starch octenylsuccinate, panthenol, arginine, carbomer,
caprylic/capric triglyceride, sodium acrylates copolymer, tocopheryl acetate, allantoin, xanthan gum, disodium edta, parfum, hexyl
cinnamal.
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