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NOVACLEAR HYDRO Pianka nawilżająca do mycia twarzy
100 ml
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent EQUALAN PHARMA EUROPE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNOVACLEAR HYDRO Pianka nawilżająca do mycia twarzy 100 mlW procesie starzenia się skóry znacznie maleje zawartość
kwasu hialuronowego.Od 25 do 50 roku życia jego zawartość zmniejsza się o około 50%.Jest to jedna z głównych przyczyn zmarszczek i
utraty elastyczności skóry.Odpowiedzią na tę potrzebę jest seria Novaclear Hydro opracowana przez polskielaboratorium
technologiczne Equalan Pharma Europe.Przemyślane formuły kosmetyków zawierają aż 10% kwasu hialuronowego średnio i
ultraniskocząsteczkowego.Dwie wielkości cząsteczek intensywnie i dogłębnie nawilżą skórę odwodnioną.Unikalny składnik Hydromanil
™ daje efekt podwójnego natychmiastowego nawilżenia skóry o 30% już po 30 minutach od zastosowania.Wsparciem dla
opatentowanych składników aktywnych są składniki pochodzenia naturalnego: masło shea, olej lniany,olej jojoba, olej makadamia, olej
arganowy, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z róży, ekstrakt z arniki, ekstrakt z ryżu, którewzmocnią barierę hydrolipidową skóry i
intensywnie ją odżywią.Kosmetyki Novaclear Hydro są przeznaczone do codziennej pielęgnacji skóry odwodnionej i przesuszonej.Lekkie
formuły kosmetyków idealnie się wchłaniają, nie pozostawiając tłustej warstwy.DziałanieNawilżająca pianka do twarzy z nisko- i
średniocząsteczkowym kwasem hialuronowym delikatnie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry, pozostawiając ją gładką i
miękką w dotyku. Ekstrakt z ryżu wraz z alantoiną zapobiegają przesuszaniu skóry i łagodzą podrażnienia.✓ Kwas hialuronowy✓ Ekstrakt z
ryżu✓ AlantoinaSposób użyciaKolistymi ruchami szczoteczki z wyciśniętą pianką umyj twarz. Spłucz letnią wodą. Szczoteczka bardzo
dokładnie oczyszcza skórę z makijażu i martwego naskórka. Po osuszeniu skóry zastosuj Nawilżające Serum do Twarzy a następnie
Nawilżający Krem-żel na Dzień lub Nawilżający Krem-maskę na Noc z serii Novaclear HYDRO. Polecana do oczyszczania skóry także po
okresie trwania terapii dermatologicznych.Produkt testowany dermatologicznie.
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