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LIERAC HOMME Balsam intensywnie nawilżający 50 ml + Żel
pod prysznic 3w1 200 ml + KOSMETYCZKA
 

Cena: 85,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+200 ml)

Postać zest.

Producent ALES GROUPE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisBalsam intensywnie nawilżający 24h - 50mlWskazania:Codzienna pielęgnacja skóry mężczyzn.Właściwości:Nawilżenie skóry przez
24 godziny dzięki połączeniu unikalnej technologii pobudzającej naturalne, wewnętrzne mechanizmy procesu nawilżania skóry z
wyciągiem z sosny syberyjskiej, zapewniającej komfort i maksymalną ochronę.Sposób użycia:Stosować rano i/lub wieczorem na
oczyszczoną skórę. Może być stosowany również po goleniu.Składniki:Kompleks AQUA-PUMP® 7% (Porphyridum cruentum +
trimetyloglicyna) - pobudza naturalne, wewnętrzne mechanizmy nawilżania skóry.Wyciąg z sosny syberyjskiej 1% - regeneruje, chroni i
zapobiega odwodnieniu skóry.Kompleks SKINPOWER5 w stężeniu 1% (unikalny kompleks składający się z 5 minerałów: żelaza,
magnezu, miedzi, cynku i manganu) - niezbędny do zachowania równowagi i dobrego funkcjonowania struktur skóry.NMF i gliceryna
11% - zapewniają intensywne i długotrwałe nawilżenie.Żel pod prysznic 3w1 energetyzująco- odświeżający - 200mlWłaściwości:Ultra
świeży żel pod prysznic 3 w 1. Dzięki roślinnej bazie myjącej doskonale oczyszcza włosy, twarz i ciało. Nie wysusza i nie powoduje
podrażnień. Zawiera energetyzujące i tonizujące wyciągi z imbiru i guarany oraz odświeżające i dodające witalności wyciągi z mięty i
cytryny.Zapewnia dzienną dawkę energii dla twarzy, ciała i włosów.Sposób użycia:Idealny na dobry początek i koniec dnia. Odświeża po
wysiłku fizycznym i przynosi ukojenie po plaży. Stosować na uprzednio zwilżone ciało, twarz i włosy. Dokładnie
spłukać.Składniki:Kompleks SKINPOWER5 1% + wyciągi z żeń-szenia i guarany + witamina B5 - zapewniają ochronę oraz energetyzują i
dodają witalności skórze twarzy i ciała oraz włosomRoślinna baza myjąca o fizjologicznym pH, bez mydła + składniki neutralizujące
chlor i sole wapnia + gliceryna - zapewniają oczyszczenie twarzy, ciała i włosów bez podrażnień i przesuszenia. Przywracają
odpowiednie nawilżenie skóry i włosówEkstrakty z mięty i cytryny - odświeżają i dodają witalności skórze twarzy i ciała oraz
włosom*unikalny kompleks składający się z 5 minerałów: żelaza, magnezu, miedzi, cynku i manganu - niezbędny do zachowania
równowagi i dobrego funkcjonowania struktur skóry
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