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PAESE GLOW MORNING Krem rozświetlająco-odmładzający
50 ml
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Producent EUPHORA PAESE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPAESE GLOW MORNING Krem rozświetlająco-odmładzający 50 mlNadaj swojej skórze młodzieńczy wygląd! Poznaj
wegański krem Glow Morning – jego niezwykle lekka formuła szybko się wchłania, zapewniając maksymalne nawilżenie cery. 95%
składników pochodzenia naturalnego dba kompleksowo o skórę twarzy.lekka, rozświetlająca formułazawiera składniki naturalnego
pochodzeniaefekt świetlistej ceryprodukt wegańskiDziałanieMoc natury zamknięta w słoiczku. W naszym podkrakowskim laboratorium
stworzyliśmy krem, który zapewni twojej cerze młodzieńczy blask i zdrowy wygląd. Już po jednym użyciu skóra jest rozświetlona, dzięki
zawartości delikatnych pigmentów rozpraszających światło.Regularne stosowanie Glow Morning spowoduje, że skóra będzie nawilżona,
wygładzona i naturalnie rozświetlona. Lekka formuła szybko się wchłania. Krem jest idealną bazą pod makijaż. 8 aktywnych składników
kompleksowo zadba o cerę. Woda kokosowa, olej z pestek brzoskwini i pochodna kwasu hialuronowego dbają o odpowiedni poziom
nawilżenia skóry twarzy. Wegański kolagen i betaina redukują drobne zmarszczki i regenerują naskórek. Produkt jest w 100%
wegański.Co znajdziesz w środku?Wegański kolagen – nawilża, poprawia koloryt skóry i redukuje drobne zmarszczkiBetaina –
pozyskiwana z buraka poprawia wygląd skóry, nawilża i wzmacnia barierę ochronnąWoda kokosowa – nawilża oraz poprawia
elastycznośćPochodna kwasu hialuronowego – intensywnie nawilżaOlej jojoba – spowalnia procesy starzenia się skóryOlej z pestek
brzoskwini – odżywia i zapobiega odwodnieniu skóryEkstrakt z mango – regeneruje skóręEkstrakt z drożdży – reguluje wydzielanie
sebumSkładAQUA*, GLYCERIN*, C13-15 ALKANE*, PROPANEDIOL*, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE*, HYDROXYETHYL
ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, BETAINE*, PRUNUS PERSICA KERNEL OIL*, SIMMONDSIA
CHINENSIS SEED OIL*, COCOS NUCIFERA WATER*, MANGIFERA INDICA FRUIT, FRUIT EXTRACT*, SODIUM HYALURONATE*, YEAST
EXTRACT*, ALLANTOIN, MICA*, XANTHAN GUM*, SORBITAN ISOSTEARATE, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE*,
SODIUM PHYTATE*, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SILICA*, , PARFUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, SODIUM
CITRATE, LACTIC ACID, PHENOXYETHANOL, POLYSORBATE 60, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, HEXYL CINNAMAL, BENZYL
SALICYLATE, CITRONELLOL, CI 77163, CI 77491, CI 77891., *SKŁADNIKI POCHODZENIA NATURALNEGO
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