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NATURALIS SUPERACTIVE Zestaw premium Krem 50ml +
Serum ze śluzem ślimaka 30ml
 

Cena: 135,99 PLN

Opis słownikowy

Producent NATURALIS

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaNATURALIS SUPERACTIVE Zestaw premium Krem 50ml + Serum ze śluzem ślimaka 30mlW skład zestawu
wchodzą:1.NATURALIS SUPERACTIVE Krem ze śluzem ślimaka poj. 50ml2.NATURALIS SUPERACTIVE Serum ze śluzem ślimaka poj.
30mlDziałanieNATURALIS SUPERACTIVE Krem ze śluzem ślimaka poj. 50ml

Bioaktywna formuła kremu wpływa na poprawę jej kondycji i nawilżenia, zapewniając komfort, energię i odświeżenie. Skutecznie wspiera
naturalną odnowę, dzięki czemu skóra staje się jedwabiście gładka i wyraźnie odmłodzona.

NATURALIS SUPERACTIVE Serum ze śluzem ślimaka poj. 30ml

skoncentrowana formuła serum oparta o śluz ślimaka i skuteczny mechanizm działania bioaktywnych peptydów wielokierunkowo
poprawia kondycję i witalność skóry, nawilża, zwiększa jej elastyczność i jędrność, skóra zyskuje młodszy i bardziej atrakcyjny wygląd.

Sposób użyciaNATURALIS SUPERACTIVE Krem ze śluzem ślimaka poj. 50mlStosować codziennie rano i wieczorem na oczyszczoną
skórę twarzy i szyi. Doskonały również pod makijażNATURALIS SUPERACTIVE Serum ze śluzem ślimaka poj. 30mlStosować
codziennie rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.SkładNATURALIS SUPERACTIVE Krem ze śluzem ślimaka poj.
50mlAqua*, Snail Secretion Filtrate*, Caprylic/Capric Triglicerides, Isopropyl Palmitate, Polygryceryl-3 Stearate, Propanediol*, Glycerin*,
Myristyl Myristate, Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate, Glyceryl Stearate, Prunus Amygladus Dulcis Oil*, Persea Gratissima Oil*,
Butyrospermum Parkii Butter*, Palmitoyl Glycine, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Sodium Stearoyl Lactylate, Allantoin, Parfum,
Tocopheryl Acetate, Arginine, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hialuronate*, Dehyroacetic Acid, Baicalin*, Baicalin*,
Ascorbyl Palmitate, Benzyl Salicylate, Citronellol, D-Limonene, Linanool, Coumarin, Cinnamal, Alcohol.NATURALIS SUPERACTIVE
Serum ze śluzem ślimaka poj. 30mlśluz ślimaka (Helix aspersa) - zawiera kompleks naturalnych składników bioaktywnych, w tym
kolagen, elastynę, kwas glikolowy i kwas hialuronowy,MATRIXYL 3000- chroni przed starzeniem sie skóry, w tym wywoływanym przez
promienie słoneczne, aktywuje mechanizmy regeneracji skóry,MATRIXYL SYNTHE'6 - redukuje zmarszczki mimiczne, szczególnie
zmarszczki na czole i wokół oczu wypełniając je od wewnątrz, jest alternatywą dla zabiegów kosmetycznych opartych na iniekcji
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kolagenu i kwasu hialuronowego,MATRIXYL MORPHOMICS - zmniejsza zmarszczki wertykalne tzw zmarszczki smutku czyli lwią bruzdę,
zmarszczki marionetkowe oraz okołonosowe, podnosi poziom kwasu hialuronowego i usprawnia metabolizm komórkowy,TIMECODE -
biomimetyczny peptyd, wzmacnia potencjał odnowy skóry i sprawia, że komórki odzyskują cechy komórek o wiele
młodszych,VITASOURCE - zawiera bajkalinę, poprzez poprawę wskaźników biomechanicznych skóry pomaga zachować jej młody
wygląd,kwas hialuronowy, alantoina, gliceryna - pobudzają syntezę kolagenu i wiążą wodę w naskórku, poprawiając kondycję suchej
skóry,olej ze słodkich migdałów i masło Shea - wzmacniają barierę hydrolipidową i chronią przed utratą wilgoci.
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