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JANDA Krem Nr 1 na dzień dobry i na dobranoc 50 ml
 

Cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Krystyna Janda Sp. z o.o.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaJANDA Krem Nr 1 na dzień dobry i na dobranoc 50 mlWyjątkowy kosmetyk. Kompletny. Doskonały! Stworzony specjalnie na
życzenie p. Krystyny Jandy. Od niego wszystko się zaczęło… Najważniejszy w niezwykłej linii stworzonej na wzór zabiegów opartych na
odmładzających wygląd niciach – SILE NICI KOSMETYCZNYCH.Idealny dla każdej kobiety dojrzałej ceniącej czas i poszukującej
prawdziwie skutecznej pielęgnacji. Silnie działa w kierunku poprawy kluczowych dla dobrego wyglądu parametrów skóry jak jędrność,
napięcie i gęstość skóry. Widocznie wpływa na redukcję zmarszczek, wygładzenie i nawilżenie skóry. Dzięki zaawansowanej,
profesjonalnej formule doskonale sprawdza się zarówno w dzień i jak w nocy. Rewelacyjne efekty zapewniają autorskie rozwiązania
zespołu naukowo-badawczego JANDA jak nieinwazyjne „nici” zagęszczające, nieinwazyjne „nici” napinające oraz taktyka aktywnego
wnikania.DziałanieNowoczesna, zaawansowana formuła kremu nasycona została składnikami:przeciwzmarszczkowymi,
zagęszczającymi, wzmacniającymi, liftingującymi. Znalazły się w niej m.in. dwa typy nici kosmetycznych i peptyd aktywnie
odbudowującynawilżającymi jak kwas hialuronowy pod dwoma postaciami: wielkocząsteczkowych nici, które nawilżają powierzchownie
i mikrogranulek, o zdolności wnikania w naskórekodżywczymi jak oleje: macadamia, arganowy, biozgodny ze skórą skwalan, i
egzotyczny olej buriti. Olej buriti wykazuje także działanie promieniochronne.wygładzającymi i zapobiegającymi przyspieszonemu
starzeniu się skóry jak ekstrakt z czarnej róży.Formułę oparto na wyjątkowych emulgatorach-boosterach, które wtapiają się w naskórek,
zapewniają efekt restrukturyzacji i silnie wspomagają długofalowy efekt nawilżenia skóry.Sposób użyciaKrem stosuj rano, po
przebudzeniu i wieczorem przed położeniem się spać na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Kurację dopełnij kremem pod oczy
oraz maseczkami JANDA.Skład: Aqua/Water, Cyclopantasiloxane, Glycerin, Trifluoromethyl C1-4 Alkyl Dimethicone, Hydrogenated
Polydecene, Squalane, Ethylhexyl Palmitate, Arachidyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Dimethyl Isosorbide, Mauritia Flexuosa Fruit Oil, Argania
Spinosa Kernel Oil, Rosa Hybrid Flower Extract, Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum, Alteromonas Ferment Extract, Wheat (Triticum
Vulgare) Germ Extract, Saccharomyces Cerevisiae Extract, Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, PEG-100
Stearate, Behenyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Petrolatum, Arachidyl Glucoside, Polysilicone-11, Sodium Acrylate / Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclohexasiloxane, Isohexadecane, Disodium EDTA, Xanthan Gum,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Propylene Glycol, Diethylhexyl Syringylidene Malonate, PEG-8, Triethanoloamine,
Polysorbate 80, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum/Fragrance, Phenoxyethanol, Propylparaben,
Ethylhexylglycerin, Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool*Lista składników widoczna na naszej stronie internetowej
może nieznacznie różnić się od składu na opakowaniu. Pełny, aktualny skład INCI znajduje się zawsze na opakowaniu produktu.
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