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NATURATIV FACE CARE EkoAmpułka 1 serum do skóry
suchej i wrażliwej 30 ml + mini płyn micelarny 45ml
 

Cena: 179,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV FACE CARE EkoAmpułka 1 serum do skóry suchej i wrażliwej 30 mlekoAmpułka 1 - Serum dla Skóry Suchej i
Wrażliwej to nowoczesne, aktywne, naturalne SERUM, przeznaczone do pielęgnacji wrażliwej i suchej skóry twarzy i szyi. ekoAmpułka
zawiera kwas hialuronowy wysoko i niskocząsteczkowy, oligosacharydy, witaminy, aminokwasy, minerały, substancje nawilżające i
kojące. Jest to kosmetyk naturalny, który nawilża, napina i wygładza, łagodzi podrażnienia, likwiduje zaczerwienienie. Serum może być
stosowane pod krem na dzień „przed wyjściem” w celu wygładzenia i doskonałego napięcia skóry lub jako kuracja - pod krem na noc lub
na dzień - dla podrażnionej i/lub zaczerwienionej, przesuszonej skóry. Serum można nakładać również jako nawilżającą i wygładzającą
maseczkę dla skóry twarzy i szyi. ekoAmpułka - serum z kwasem hialuronowym wysoko i niskocząsteczkowym - jest kosmetykiem
hipoalergicznym.DziałanieKompozycja kosmetyku naturalnego:Maruna nadmorska* - łagodzi podrażnienia, rumień, zaczerwienienie,
neutralizuje wolne rodnikiNiskocząsteczkowy kwas hialuronowy* – wygładza, nawilża, ujędrniaWysokocząsteczkowy kwas
hialuronowy*– zapobiega utracie wodyWoda różana* - łagodzi zaczerwienienia, tonizuje, nawilża*wszystkie surowce, z których
skomponowane jest serum, mają certyfikat naturalnościSposób użyciaPod krem na dzień lub na noc użyj 1 kropli serum. Z serum
można też przygotować nawilżającą i wygładzającą maseczkę na twarz, szyję i dekolt. W tym celu użyj od kilku do kilkunastu kropli
preparatu i rozprowadź serum na twarzy i szyi i dekolcie. Po ok. 20 minutach zmyj maseczkę i wklep krem pielęgnacyjny.SkładSkładniki /
Ingredients:Aqua, Rosa Damascena Flower Water*, Sodium Hyaluronate, Tripleurospermum Maritima Extract, Phenethyl Alcohol, Sodium
Phytate
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