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NATURATIV FACE CARE krem pod oczy 30 ml + mini płyn
micelarny 45 ml
 

Cena: 149,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent AROMEDA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURATIV FACE CARE krem pod oczy 30 ml DUŻA POJEMNOŚĆKrem pod Oczy to nowoczesny, aktywny, naturalny krem
do okolic oczu.Napina, ujędrnia, naprawia, uelastycznia, likwiduje cienie pod oczami.W skład kremu wchodzą: antyoksydanty, kwasy
omega 3 i 6, aminokwasy, flawonoidy , peptydy, proteiny, substancje redukujące cienie i opuchliznę oraz substancje chroniące i
odbudowujące elastynę.Krem działa natychmiast - wyraźnie redukując cienie i opuchliznę pod oczami, napina skórę. Stosowany
długofalowo - chroni i odbudowuje elastynę, przywraca skórze równowagę hydrolipidową, zwiększa odporność i elastyczność skóry,
poprawia jej napięcie. Zwalcza wolne rodniki.Nie zawiera alergenów, jest hipoalergiczny.DziałanieKompozycja kosmetyku
naturalnego:Bioskinup R Contour* - redukuje ciemne cienie, opuchliznę, wzmacnia skórę pod oczamiHydracire TM S* – chroni przed
utratą wody, wygładzają skóręElestan TM* – chroni włókna kolagenowe i odbudowuje elastynęPeptamide TM* – ujędrnia, stymuluje
syntezę kolagenu i odnowę skóryOlej Arganowy* – chroni przed wolnymi rodnikami, wygładza kurze łapkiOlej z Lnianki Siewnej* – chroni
warstwę hydrolipidowąOryza Activ* – nawilża, chroni przed wolnymi rodnikami, bogata w witaminę EKwas hialuronowy* – nawilża,
napinaArgatensyl TM*– napina skórę natychmiast oraz działa przeciwzmarszczkowoVit -A-Like* – stymuluje odnowę naskórka,
poprawia elastycznośćKrem zawiera również łagodzącą wodę chabrową*.*wszystkie surowce, z których skomponowany jest krem mają
certyfikat naturalnościSposób użyciaDelikatnie rozprowadź kosmetyk na skórze wokół oczu i na powiekach. Dla wzmocnienia działania
można aplikować kosmetyk lekko schłodzony w lodówce.SkładIngredients:Aqua, Centaurea Cyanus Flower Water, Isoamyl Laurate,
Jojoba/Mimosa/Sunflower Seed Wax, Polyglyceryl-3 Esters, Glycerin*, Caprylyl/Capryl Glucoside, Pfaffia Paniculata Root Extract,
Ptychopetalum Olacoides Bark Extract, Lilium Candidum Flower Extract, Decyl Cocoate, Argania Spinosa Kernel Oil, Camelina Sativa Oil,
Manilkara Leaf Extract, Hexapeptide-11, Polyglyceryl-6 Distearate, Oriza Sativa Bran Wax, Squalene, Phytosterols, Tocopherol,
Tocotrienol, Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Argania Spinosa Kernel Extract, Sodium
Cocoyl Glutamate, Vigna Aconitifolia Seed Extract, Xanthan Gum, Sodium Phytate,
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