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MIYA myBEAUTY Naturalny peeling enzymatyczny 60 ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent MIYA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisMIYA myBEAUTY Naturalny peeling enzymatyczny 60 mlSkutecznie oczyszcza, złuszcza. Reguluje nadmiar sebum, nawilża.
Poprawia kondycję i wygląd skóry.• Enzym papaina: oczyszcza pory, redukuje zaskórniki, wygładza, reguluje wydzielanie sebum.•
Drobinki ryżowe i z orzecha włoskiego: wygładzają, usuwają martwy naskórek.• Olejki ze słodkich migdałów, pestek malin, moreli:
nawilżają, nadają miękkość, regenerują.• Ekstrakty z truskawki, maliny, jeżyny: nawilżają, przywracają komfort i blask.• Witamina E,
prowitamina B5: łagodzą, poprawiają kondycję skóry..Wielokierunkowe działanie potwierdzone w badaniach aplikacyjnych i
aparaturowychNatychmiastowy efekt: oczyszcza, wygładza, matuje, nawilża i poprawia kondycję skóry.Przy regularnym stosowaniu:
zmniejsza widoczność porów, zaskórników i niedoskonałości, przeciwdziała powstawaniu nowych, reguluje wydzielanie sebum.98,5%
składu pochodzenia naturalnego.0% zbędnych dodatków.Formuła na bazie składników pochodzenia naturalnego, bez zbędnych
dodatków obciążających skórę.Przeznaczony do wszystkich typów skóry. Nie zapycha porów, nie ściąga skóry. Testowany
dermatologicznie.W zależności od potrzeb Twojej skóry stosuj jako peeling enzymatyczny lub enzymatyczno-mechaniczny.Jeśli masz
skórę normalną, suchą, mieszaną lub tłustą – po nałożeniu rozmasuj peeling na skórze i w zależności od oczekiwanej intensywności
oczyszczania spłucz lub pozostaw na 5-10 minut.Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa lub naczynkowa – delikatnie rozprowadź peeling na
skórze i pomiń masaż.dr n. med. Izabela Załęska„Działanie peelingu powinniśmy dostosować do potrzeb skóry – jej wieku oraz kondycji.
W przypadku skóry starzejącej się lub suchej wystarczy wykonać peeling 1 – 2 razy w tygodniu, przy skórze problematycznej 3 a nawet
w niektórych przypadkach 4 razy w tygodniu.”Delikatnie osusz skórę ręcznikiem, spryskaj mgiełką myBEAUTYessence. Gdy się wchłonie
możesz nałożyć serum myPOWERelixir lub ulubiony myWONDERBALM, delikatnie wmasować i jesteś gotowa!Aktywna formuła:Enzym
papainaoczyszcza pory, redukuje zaskórniki, wygładza, reguluje wydzielanie sebum.Drobinki ryżowe i z orzecha włoskiegowygładzają,
usuwają martwy naskórek.Olejki ze słodkich migdałów, pestek malin, morelinawilżają, nadają miękkość, regenerują.Ekstrakty z
truskawki, maliny, jeżynynawilżają,przywracają komfort i blask.Witamina E, prowitamina B5łagodzą, poprawiają kondycję skóry.98,5%
składu pochodzenia naturalnego.0% zbędnych dodatków.Formuła na bazie składników pochodzenia naturalnego, bez zbędnych
dodatków obciążających skórę.Sposób użyciaStosuj 2-3 razy w tygodniu na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu. Głębokie
oczyszczenie: pozostaw na 5-10 min. na skórze, rozmasuj okrężnymi ruchami i spłucz letnią wodą. Ekspresowe oczyszczenie: rozmasuj
okrężnymi ruchami, spłucz letnią wodą.SkładAqua (Water)*, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Cetearyl Alcohol*, Coco-
Caprylate/Caprate*, Glycerin*, Silica*, Glyceryl Stearate*, Glyceryl Stearate Citrate*, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil*, Rubus Idaeus
(Raspberry) Seed Oil*, Papain, Oryza Sativa (Rice) Powder*, Panthenol, Juglans Regia Shell Powder*, Fragaria Ananassa (Strawberry)
Fruit Extract*, Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract*, Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract*, Tocopherol*, Beta-Sitosterol*,
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Squalene*, Glycine Soja (Soybean) Oil* Triethyl Citrate*, Caprylyl Glycol, Benzoic Acid, Xanthan Gum*, Potassium Hydroxide Parfum
(Fragrance), Limonene.
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