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NANO-ZŁOTO KOLOIDALNE niejonowe AU 10ppm 300 ml
PRO AKTIV
 

Cena: 94,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 300ml

Producent PRO AKTIV

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WłaściwościNANO-ZŁOTO KOLOIDALNE niejonowe AU 10ppm 300 ml PRO AKTIVZłoto koloidalne w kosmetyce i urodzieJeśli Twoja
skóra boryka się z problemami, jest poszarzała lub znaleźć można na niej coraz bardziej widoczne oznaki starzenia szukaj pomocy.
Rozwiązaniem, które może poprawić jej stan jest złoto koloidalne. Specyfik ten już od wielu lat stosowany jest z powodzeniem w
pielęgnacji skóry.Wśród licznych zalet jakie posiada złoto koloidalne warto wspomnieć o przeciwdziałaniu procesom starzenia -
regularne stosowanie sprawia, że zmarszczki nie tylko nie powstają, ale również przyczynia się do spłycenia lub zniknięcia już
istniejących. Ponadto specyfik ten pomaga w oczyszczaniu skóry, a więc wpływa na jej szybszą regenerację. Warto również wspomnieć
o tym, że złoto koloidalne posiada dobre właściwości nawilżające naskórek. Dzięki temu poprawia stan naszej skóry o wiele lepiej niż
niejeden krem.Jego działanie opiera się głównie na przyspieszaniu migracji składników aktywnych, ułatwia i usprawnia również wymianę
jonową. To właśnie dlatego skóra, która jest nim smarowana znacznie szybciej się regeneruje. Również w przypadku przebarwień
możesz liczyć na pomoc. Dlatego też warto wyposażyć swoją apteczkę w ten skuteczny środek, który pomóc może całej rodzinie.W
ofercie naszego sklepu znajdą Państwo złoto koloidalne najwyższej jakości, które pozbawione jest jakichkolwiek chemicznych
ulepszaczy, parabenów i konserwantów. Dzięki temu jest to produkt całkowicie bezpieczny dla każdego. Z powodzeniem może być
stosowany również przez osoby, których skóra skłonna jest do reakcji alergicznych i podrażnień. Dodatkową zaletą naszego środka jest
jego atrakcyjna cena, która pozwoli Ci na spore oszczędności.Jeśli więc chcesz zadbać o swoją skórę w bardzo skuteczny sposób, ten
specyfik jest tym, co koniecznie powinno się znaleźć na Twojej łazienkowej półce. Dołącz do tysięcy osób, które korzystają z jego
dobrodziejstw i przekonaj się jak bardzo jest skuteczny. Już po kilku dniach regularnego stosowania zauważysz
różnicę.WażneCiekawostka:Złoto to jeden z pierwiastków występujących najrzadziej w przyrodzie.W organizmie zaliczane jest do
ultraelementów. Nie do końca poznana jest jego funkcja biologiczna. Stwierdzono, że wchodzi w skład struktur komórkowych; być może
bierze udział w aktywacji procesów enzymatycznych i powstawaniu niektórych hormonów. Zaobserwowano, że jego zawartość w
organizmie wraz z wiekiem maleje i nie ma możliwości uzupełnienia go za pomocą produktów spożywczych. Złoto wydalane jest z
organizmu w moczem, potem i żółcią, a proces ten przyspieszają niektóre kwasy roślinne (np. jabłkowy, pirogronowy,
winowy).ProducentPro Aktiv sp. z o.o.30-432 Krakówul. Siarczana 22
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