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NATURATIV FACE CARE EkoAmpułka 3 Serum cera
naczynkowa 30 ml + mini płyn micelarny 45 ml
 

Cena: 94,99 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 3 Serum cera naczynkowa 30 mlChroni, Wzmacnia, Odbudowuje, Zmniejsza obrzęki,
Zmniejsza zaczerwienienie . Antyoksydanty, kwasy omega 3 i 6, bioflawonoidy, polisacharydy, alginiany, substancje nawilżające i kojące.
Aktywne naturalne serum (ekoAmpułka) DO TWARZY łagodzące zaczerwienienie i wzmacniające naczynia do stosowania pod krem lub
samodzielnie. Można stosować rano i wieczorem. Działa kojąco i rozjaśniająco. Chroni i wzmacnia ściany naczyń, zmniejsza
zaczerwienienia i obrzęki. Wygładza zmarszczki, ujędrnia i uelastycznia skórę. Nie zawiera alergenów.DziałanieKompozycja kosmetyku
naturalnego:Wyciąg z liści winorośli* - wzmacnia naczynka, działa przeciwutleniająco i ściągającoLukrecja* - rozjaśnia cerę, zmniejsza
zaczerwienienia i obrzękiMiłorząb* - wzmacnia i odbudowuje napięcie naczyń, ujędrnia i uelastycznia skóręWyciąg z algi Laminaria
ochroleuca* - odtwarza barierę lipidową naskórka, zapobiegając nadmiernej utracie wody i wysuszaniu, redukuje zaczerwieniniaOlej
arganowy*- chroni przed wolnymi rodnikami, wygładza zmarszczkiNaturalna witamina E*- wymiatacz wolnych rodników,
antyoksydantWoda różana* - łagodzi zaczerwienienia, tonizuje, nawilża

*wszystkie surowce, z których skomponowany jest serum mają certyfikat naturalności

Sposób 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*, Gingko Biloba
Leaf Extract, Isoamyl Laurate, Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Argania Spinosa Kernel Oil,
Caprylic/Capric Triglyceride, Laminaria Ochroleuca Extract, Lysolecithin, Sclerotium Gum, Xanthan Gum, Pullulan, Phenethyl Alcohol,
Sodium Hyaluronate, Sodium Phytate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene
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