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NATURATIV FACE CARE EkoAmpułka 4 serum do skóry
trądzikowej 30 ml
 

Cena: 135,00 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 4 serum do skóry trądzikowej 30 mlHipoalergicznaNowoczesne, aktywne, naturalne
SERUM (ekoAmpułka) DO TWARZY do cery trądzikowej do stosowania pod krem lub samodzielnie. Można stosować rano i
wieczorem.DziałanieKoi, Regeneruje, Reguluje Wydzielanie Sebum, Bakteriostatyczna, NawilżaAntyoksydanty, kwasy omega 3 i 6,
bioflawonoidy, polisacharydy, alginiany, substancje bakteriostatyczne i seboregulująceSerum łagodząco działa na skórę trądzikową
seboregulująco, przeciwbakteryjnie i łagodząco. Wspomaga regenerację tkanek, działa antyoksydacyjnie i promieniochronnie. Może być
stosowane pod krem na dzień i na noc.Cera z trądzikiem różowatym zyska jeśli pielęgnacja będzie uzupełniona o ekoAmpułkę do cery
naczynkowej.Kompozycja kosmetyku naturalnego:Łopian*- reguluje wydzielanie sebum, ma działanie antyseptyczne i oczyszczająceOlej
nyamplung*- działa silnie przeciwbakteryjnie, regeneruje, zmniejsza widoczność bliznWyciąg z algi Laminaria ochroleuca* - odtwarza
barierę lipidową naskórka, zapobiegając nadmiernej utracie wody i wysuszaniu, ma działanie odżywcze, przyspiesza regenerację
naskórkaOlej arganowy*- chroni przed wolnymi rodnikami, wygładza zmarszczkiBioferment z rzepaku i pszenicy*- działa
bakteriostatycznie do Propionibacterium acnes (trądzik) i Corynebacterium xerosis (infekcje skóry), reguluje wydzielanie sebumKwas
hialuronowy* wygładza, zapobiega utracie wody, ujędrnia, naturalnie żelujeNaturalna 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 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*, Arctium Majus
Root Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Laminaria Ochroleuca Extract, Candida Bombicola (Glucose) Methyl Rapeseedate Ferment,
Calophyllum Inophyllum Seed Oil, Lysolecithin, Sclerotium Gum, Xanthan Gum, Pullulan, Sodium Hyaluronate, Argania Spinosa Kernel Oil,
Phenethyl Alcohol, Sodium Phytate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene
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