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PAESE Pomadka pielęgnująca do ust LIP CARE PREMIER 41
LIGHT GOLD
 

Cena: 18,79 PLN

Opis słownikowy

Producent EUPHORA PAESE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPAESE Pomadka pielęgnująca do ust LIP CARE PREMIER 41 LIGHT GOLDTa pomadka ma dwie funkcje. Przede wszystkim
nawilży i zregeneruje Twoje usta. Efekt wygładzenia sprawi, że będzie też doskonałą bazą pod matowe szminki.Po 4 tygodniach
stosowania zauważysz wzrost nawilżenia ust o 65%.DziałanieZgodnie z naszą filozofią chcemy, aby makijaż zawsze łączył się z
pielęgnacją. Kosmetyki do makijażu powinny dbać nie tylko o Twój wygląd, ale i o kondycję skóry.Wiesz, że skóra potrzebuje
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć?To zainspirowało nas do
stworzenia w naszym laboratorium linii Nanorevit. Jesteśmy z niej dumni, bo jako pierwsi zamknęliśmy olej z nasion czarnej porzeczki w
nanostrukturze, aby Twoja skóra czerpała jak najwięcej z jego cennych właściwości. Olej ten zawiera unikatowe połączenie NNKT.Jak to
zrobiliśmy?Wykorzystaliśmy wytłok z czarnej porzeczki pochodzące z produkcji soku.Wysuszone pestki trafiły do Instytutu Nowych
Syntez Chemicznych w Puławach, gdzie zostały poddane procesowi ekstrakcji.Innowacyjny sposób pozyskiwania chroni olej przed
negatywnymi skutkami utleniania, zachowując wszystkie jego właściwości.Z pomocą ultradźwięków zamknęliśmy składnik aktywny w
nanostrukturach, by Twoja skóra mogła czerpać z niego na co dzieńDlaczego olej z nasion czarnej porzeczki?Ponieważ zawiera
niespotykane w żadnym innym oleju połączenie pięciu NNKT:kwas linolowy (LA) syntezuje pozostałe kwasy z rodziny omega-6 odpowie-
dzialne za utrzymanie optymalnego nawilżenia skórykwas γ-linolenowy (GLA), którego niedobór powoduje utratę elastyczności skóry, co
znacznie przyspiesza tworzenie się zmarszczekkwas α-linolenowy (ALA) wzmacnia komórki naskórka, a tym samym barierę ochronną
skórykwas oleinowy stymuluje regenerację i powstawanie nowych komórekkwas stearydynowy odbudowuje płaszcz lipidowyPrzejdźmy
do rzeczy!Nasz superskładnik – olej z nasion czarnej porzeczki:wpływa na procesy odnowy skóry – stymuluje wzrost liczby włókien
kolagenowychzwalcza wolne rodniki – działa antyoksydacyjnieintensywnie nawilża – zmniejsza utratę wody z naskórkawidocznie
wygładza powierzchnię skóry – niweluje zmarszczkigłęboko odżywiareguluje wydzielanie sebumwzmacnia naczynia
krwionośnezmniejsza zaczerwienienie skóryW efekcie skóra zachowuje jędrność i młody wygląd.Nasz produkt powstał z myślą o
naturze. Wykorzystaliśmy ponownie wytłok z polskich owoców, zmniejszając ilość odpadów w środowisku. Dzięki wydajnej i
nieinwazyjnej metodzie ekstrakcji otrzymaliśmy wyjątkowo czysty olej.SkładPETROLATUM, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2,
CANDELILLA CERA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PPG-3 HYDROGENATED CASTOR OIL, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE,
POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, OZOKERITE, CERA ALBA, CETYL ESTERS, THEOBROMA CACAO SEED
BUTTER, , BENZOPHENONE-3, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, PARFUM, LIMNANTHES ALBA SEED OIL, RIBES NIGRUM SEED OIL,
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DECYL GLUCOSIDE, BRASSICA ALBA SEED EXTRACT, ORYZA SATIVA BRAN OIL, ORYZA SATIVA BRAN WAX, VEGETABLE OIL, PEG-8
BEESWAX, TOCOPHERYL ACETATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, MICA, TOCOPHEROL, BHT, ASCORBYL PALMITATE, PEG-8,
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ASCORBIC ACID, CITRIC ACID, COUMARIN, HYDROXYCITRONELLAL, LIMONENE, +/-: CI
77891, CI 77491, CI 75470
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