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PAESE Krem BB z kwasem hialuronowym 01 IVORY 30 ml
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Producent EUPHORA PAESE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPAESE Krem BB z kwasem hialuronowym 01 IVORY 30 mlNajlepsze produkty powstają z miłości do natury. Poznaj nasz w
98% naturalny krem BB, który zapewnia lekkie krycie i satynowe wykończenie.optycznie wygładzona skóranaturalne, satynowe
wykończenieorzeźwiający zapach bergamotkiprodukt wegańskiDziałanieNaturalny (w 98%) krem BB o ultralekkiej konsystencji, która
idealnie wtapia się w skórę. Formuła produktu jest bogata w składniki aktywne, które skutecznie regenerują skórę oraz poprawiają jej
nawilżenie. Cera jest jedwabiście miękka i gładka. Krem BB posiada właściwości antyoksydacyjne, chroni przed zanieczyszczeniami oraz
negatywnymi efektami wywołanym przez światło niebieskie.Zapewnia naturalne, satynowe wykończenie – bez efektu maski. Skóra jest
optycznie wygładzona.Nasza rada – Używaj razem z naszym pudrem jęczmiennym Beauty Powder, by uzyskać efekt zdrowej skóry oraz
przedłużyć trwałość makijażu.Żyjemy w ciągłym biegu i coraz bardziej poszukujemy harmonii, którą może dać nam przyroda.
Poczuliśmy silny zew natury – zamknęliśmy w naszych produktach naturalne składniki, które skutecznie zadbają o kondycję Twojej cery.
Wzięliśmy to, co najlepsze z roślin i minerałów i stworzyliśmy zupełnie nowe kosmetyki do makijażu w historii Paese. Wejdź z nami w
nowy rozdział i poznaj cudowną moc naturalnych składników!SkładKwas hialuronowy – tworzy na skórze niewidoczną warstwę, która
chroni naskórek przed nadmierną utratą wody.Wyciąg z omanu wielkiego – aktywny składnik, który działa ochronnie przed
zanieczyszczeniami miejskimi, stresem oksydacyjnym i efektami wywołanymi światłem niebieskim. Skutecznie wzmacnia barierę
skórną.Woda z bergamotki – tonizuje, odpręża i łagodzi.Oleje z opuncji figowej i dzikiej róży – skutecznie łagodzą podrażnienia,
regenerują naskórek i działają przeciwstarzeniowo. Niwelują przebarwienia skóry.
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