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NATURATIV FACE CARE EkoAmpułka 2 serum Anti-Aging 30
ml + mini płyn micelarny 45 ml
 

Cena: 129,99 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 2 serum Anti-Aging 30 mlUjędrnia, Reguluje, Naprawia, Regeneruje, Uelastycznia.
Antyoksydanty, kwasy omega 3 i 6, flawonoidy, polisacharydy, fosfolipidy, substancje chroniące i odbudowujące elastynę Hipoalergiczna
czyli skomponowana tak, aby ograniczyć ryzyko wstąpienia reakcji alergicznej. Aktywne naturalne serum (ekoAmpułka) DO TWARZY I
SZYI zwalczające oznaki starzenia do stosowania pod krem lub samodzielnie. Można stosować rano i wieczorem. Chroni i odbudowuje
włókna kolagenowe, ujędrnia. Przywraca skórze równowagę hydrolipidową. Zwiększa elastyczność skóry, poprawia jej napięcie. Zawiera
surowce działające antyoksydacyjnie. Nie zawiera kompozycji zapachowejDziałanieKompozycja kosmetyku naturalnego:Ekstrakt z liści
Manilkara multinervis*- chroni włókna kolagenowe i odbudowuje elastynęLikopen z pomidora* - chroni przed promieniami UVA i UVBOlej
arganowy* - chroni przed wolnymi rodnikami, wygładza zmarszczki, nawilżaWyciąg z algi Laminaria ochroleuca*- nawilża, chroni przed
utratą wody z naskórka, zmniejsza skutki foto-uszkodzenia i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóryKwas hialuronowy*-
wygładza, zapobiega utracie wody, ujędrnia, naturalnie żelujeEkstrakt z nasion Vigna aconitifolia* - działa jak roślinny odpowiednik
retinolu, stymuluje odnowę kolagenu, poprawia elastycznośćNaturalna witamina E*- wymiatacz wolnych rodników, antyoksydantWoda
różana*- łagodzi zaczerwienienia, tonizuje, nawilża*wszystkie surowce, z których skomponowany 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.SkładIngredients:Aqua, Rosa Damascena Flower Water*,
Glycerin*, Manilkara Leaf Extract, Isoamyl Laurate, Hydrolyzed Tomato Skin, Argania Spinosa Kernel Oil, Caprylic/Capric Triglyceride,
Laminaria Ochroleuca Extract, Lysolecithin, Sclerotium Gum, Xanthan Gum, Pullulan, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Vigna
Aconitifolia Seed Extract, Maltodextrin, Sodium Phytate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene
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