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NATURATIV 360°AOX Krem do twarzy na dzień i na noc 100
ml + mini płyn micelarny 45 ml
 

Cena: 160,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV 360°AOX Krem do twarzy na dzień i na noc 100 mlKompleksowa pielęgnacja na każdy dzień roku.Wskazany dla
każdego rodzaju cery w każdym wieku ale szczególnie dla cery wrażliwej, poszarzałej oraz dojrzałej i naczynkowej.DziałanieNaturalny
krem pielęgnacyjny o wielokierunkowym działaniu. Zawiera kompozycję trzech tłoczonych na zimno olejów: wiesiołkowego,
winogronowego i z lnianki siewnej. Oleje te bogate w kwasy omega-3, omega-6 i omega-9, znane są z właściwości przeciwutleniających i
opóźniających procesy starzenia oraz regenerujących, łagodzących, nawilżających i stymulujących procesy naprawcze w skórze, m. in.
regulujących prace gruczołów łojowych. Podobnie wielokierunkowo działają BIO ekstrakty: z miłorzębu japońskiego, kwiatów kocanki i
cytryny. Wspomagają działanie antyoksydacyjne, wzmacniają naczynka, działają naprawczo i rozjaśniająco. Kwas hialuronowy chroni
cerę przed przesuszeniem, wygładza naskórek.Regularne stosowanie Kremu 360°AOX widocznie poprawia wygląd skóry. Sprawia, że
wydaje się bardziej gładka, ujędrniona i rozjaśniona, bardziej promienna. Ze względu na obecność przeciwutleniaczy Krem jest
niezastąpiony dla cery narażonej na miejski stres i klimatyzowane pomieszczenia.Sposób użyciaNa oczyszczoną skórę nanieś niewielką
ilość kremu, wmasuj krem w twarz, szyję i dekolt. Używaj rano i wieczorem.SkładAqua, Isoamyl Laurate, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil,
Camelina Sativa Seed Oil, Glycerin, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, Maltooligosyl
Glucoside/Hydrogenated Starch Hydrolysate, Decyl Cocoate, Glyceryl Stearate, Benzyl Alcohol, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Ginko
Biloba Leaf Extract*, Helichrysum Stoechas Flower Extract*, Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Sodium
Hyaluronate, Squalene, Sodium Phytate, Beta-Sitosterol, Parfum, Citral, Geraniol, Linalool, Citronellol, Limonene
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