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INVEX SILOR+B regenerujacy żel do twarzy i ciała na bazie
krzemu 200 ml
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent INVEX REMEDIES

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

INVEX REMEDIES regenerujacy żel do ciała SILOR+B to innowacyjna seria oparta na bazie krzemu organicznego, dotąd
wykorzystywanego w kosmetologii w bardzo ograniczonym zasięgu. Kosmetyki z serii ORGANIC SILICA posiadają doskonałe
właściwości regenerujące i odżywiające. Wspomagają usuwanie substancji toksycznych z komórek, różnych zmian skórnych, rozstępów
czy blizn. Ponadto krzem jest konieczny do produkcji kolagenu odpowiedzialnego za młody wygląd skóry. Preparaty z serii ORGANIC
SILICA mogą być stosowane dla każdego rodzaju skóry a w szczególności dla skóry starzejącej się.

 

Działanie  

Preparatem z serii Organic Silica jest żel do ciała SILOR+B. Dzięki zastosowaniu krzemu organicznego, który posiada właściwości
regenerujące , przeciwbólowe oraz odmładzające żel SILOR+B jest niezbędnym środkiem pielęgnacji każdego typu skóry. Doskonale
łagodzi wszelkie podrażnienia, działa wspomagająco przy leczeniu alergii, trądziku. Posiada właściwości endodermiczne czyli jest
bardzo łatwo absorbowany przez skórę, dzięki temu wnika w głębsze jej partie i regeneruje ją od wewnątrz, likwidując oznaki starzenia.
Nadaje skórze elastyczność, gładkość. Doskonały do masażu klasycznego oraz leczniczego.

Skuteczność została potwierdzona testami in vivo

Testowany dermatologicznie
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Nie zawiera parabenów

 

Skład  

Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Silanetrion( Organic Silica), Citric acid, Boric acid, Allantoin, Sodium Chlorite.

 

Linia Organic Silica

Innowacyjna seria oparta na bazie krzemu organicznego, dotąd wykorzystywanego w kosmetologii w bardzo ograniczonym zasięgu.
Kosmetyki z serii ORGANIC SILICA posiadają doskonałe właściwości regenerujące i odżywiające. Wspomagają usuwanie substancji
toksycznych z komórek, różnych zmian skórnych, rozstępów czy blizn. Ponadto krzem jest konieczny do produkcji kolagenu
odpowiedzialnego za młody wygląd skóry. Preparaty z serii ORGANIC SILICA mogą być stosowane dla każdego rodzaju skóry a w
szczególności dla skóry starzejącej się.
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