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RESIBO błyskawiczna maseczka upiększająca do twarzy
75ml
 

Cena: 100,99 PLN

Opis słownikowy

Producent BETLEY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaRESIBO błyskawiczna maseczka upiększająca do twarzy 75mlOBIETNICAPromienna skóra instant? Przed Tobą wielkie
wyjście, a twarz, którą widzisz w lustrze, nie wygląda promiennie? Zmarszczki są jakby głębsze, skóra wydaje się zwiotczała, sucha,
zmęczona i pozbawiona blasku? Można jej pomóc, stosując regularnie naturalną pielęgnację. Ale co jeśli potrzebny natychmiastowy
efekt? Oto odpowiedź!Co znajdziesz w tej masce i dlaczego działa natychmiast? To zasługa umiejętnego połączenia wielu składników
aktywnych, które uzupełniają się wzajemnie, dając skórze to, czego potrzebuje, by od razu po zastosowaniu maski mogła wyglądać na
wyraźnie młodszą i zdrowszą.MOC CERAMIDÓW I SKŁADNIKÓW NAWILŻAJĄCYCH - oligosacharyd z cykorii daje efekt
natychmiastowego i długotrwałego liftingu, widocznie zmniejsza zmarszczki, a poprzez stymulację syntezy kolagenu działa
przeciwstarzeniowo - naturalny bioaktywny analog ceramidów, pozyskiwany z rośliny o nazwie Limnanthes alba zapobiega utracie wody,
uszczelnia barierę naskórkową i działa przeciwzmarszczkowo; roślina ta, zwana też perłą prerii lub rzeżuchą łąkową, rośnie na preriach
w północnej Kalifornii, Oregonie i Kolumbii, czyli terenach o ubogiej dostępności wody - wysokocząsteczkowy hialuronian sodu i wyciąg z
korzenia rabarbaru to substancje odpowiadające za silne i długotrwałe nawilżenie - olej z kiełków pszenicy to bogate źródło witaminy E,
ceramidów oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowychSIŁA ANTYOKSYDANTÓW - witamina C, stosowana w naszych
produktach, w swojej najskuteczniejszej i najbardziej stabilnej postaci, działa przeciwstarzeniowo i antyoksydacyjnie - olej rokitnikowy
ma działanie antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe, a dodatkowo wpływa pozytywnie na poprawę kolorytu skóry i chroni przed
promieniowaniem UV, ponadto bardzo intensywnie regeneruje i ma działanie kojące - witamina E – silny antyoksydant, który hamuje
procesy starzenia skóry, wywołane głównie promieniowaniem UV - dwucukier o nazwie Trehaloza odżywia i nawilża skórę tworząc na jej
powierzchni film ochronny, sprawia, że staje się jaśniejsza, pełna blasku i gładka. Ciekawostka Trehaloza, jeden z zyskujących ostatnio
na popularności zamienników cukru, występuje m.in. w roślinach pustynnych, gdzie „odpowiada” za odpowiednie nawodnienie i
utrzymanie wody w czasie suszy. Stosowana w medycynie i kosmetyce ma działanie chroniące przed przesuszeniem i stresem
oksydacyjnym - masło shea intensywnie natłuszcza i nawilża skórę - masło kokum zmiękcza, regeneruje i uelastycznia
skóręWskazania:Dla wszystkich, których skóra twarzy wymaga intensywnej regeneracji, szczególnie dla osób z cerą przemęczoną,
suchą, dojrzałą, prowadzących nieregularny i wyczerpujący tryb życia. I dla każdego, kto potrzebuje silnego wsparcia skóry przed tzw.
wielkim wyjściem.DziałanieInstant Beauty Mask daje natychmiastowy, a co najważniejsze – długotrwały efekt ujędrniający i
wypełniający, a jednocześnie w widoczny sposób zmniejsza zmarszczki. Skóra od razu odzyskuje zdrowy koloryt i blask, staje się
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promienna i wygląda wyraźnie młodziej. Ponadto maska działa silnie przeciwstarzeniowo i regenerująco. Bardzo mocno nawilża i
odżywia skórę. Równocześnie chroni przed utratą wodySposób użyciaNałóż grubszą warstwę maski równomiernie na twarz. Pozostaw
na skórze na 20-30 minut, po czym zmyj dokładnie ciepłą wodą. Następnie wklep tonik i najlepiej od razu nałóż serum lub krem. Dla
dogłębnej regeneracji skóry i liftingu maskę możesz również pozostawić na noc – nałóż ją wtedy cieńszą warstwą.SkładKluczowe
składniki:wysokocząsteczkowy hialuronian sodu, ekstrakt z korzenia rabarbaru, olej z kiełków pszenicy, witamina C, witamina E, olej
rokitnikowy, trehalozaAqua, Isoamyl Laurate*, Glycerin, Propanediol, Cichorium Intybus Root Oligosaccharides, Meadowfoam Estolide*,
Polyglyceryl-2 Stearate*, Butyrospermum Parkii Butter, Garcinia Indica Seed Butter, Triticum Vulgare Germ Oil, Trehalose*, Propanediol
Dicaprylate*, Cetearyl Alcohol, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Glyceryl Stearate*, Stearyl Alcohol*, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Alpha-
Glucan Oligosaccharide*, Sodium Hyaluronate*, Rheum Rhaponticum Root Extract, Helianthus Annus Seed Oil, Tocopherol, Sodium
Phytate*, Caesalpinia Spinosa Gum, Xanthan Gum*, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate, Gluconolactone, Calcium
Gluconate, Parfum, Sodium Hydroxide, Limonene *składniki certyfikowane
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