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RESIBO Krem BB sunny beige 30 ml
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Producent 5904730627856

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaRESIBO Krem BB sunny beige 30mlSELF LOVE. BB CREAM jest przeznaczony do pielęgnacji każdego typu skóry. Ma na tyle
lekką konsystencję, że osoby z cerą tłustą mogą go używać bez obaw o jej świecenie, a dzięki właściwościom nawilżającym daje
komfort również osobom ze skórą suchą. Warto jednak pamiętać, że najlepiej łączyć go ze swoją codzienną pielęgnacją, a nie stosować
jako jedyny krem. Wynika to z faktu, że dla pełnego komfortu i pełnej ochrony każda skóra lubi inne konsystencje i potrzebuje innych
składników. Wtedy mamy pewność, że nasza skóra nie tylko pięknie i zdrowo wygląda, ale też dostaje wszystkie niezbędne składniki
odżywcze. SELF LOVE. BB CREAM jest świetną alternatywą dla konwencjonalnych produktów do makijażu.Natychmiast po aplikacji
zobaczysz efekt, kiedy Twoja skóra pozostaje nadal tą samą skórą, jednak wygląda dużo lepiej, bardziej zdrowo, a jej koloryt zostaje
wyrównany. Niedoskonałości stają się niemal niewidoczne. SELF LOVE. BB CREAM jest świetną opcją do codziennego makijażu, bo
możesz go „dołożyć” bez obaw, że obciążysz skórę.Dodatkowo zawiera mineralny filtr przeciwsłoneczny SPF 6.POKOCHAJ SWOJĄ
SKÓRĘNA NOWO Z SELF LOVE.BB CREAMNatychmiast po aplikacji zobaczysz efekt, kiedy Twoja skóra pozostaje nadal tą samą skórą,
jednak wygląda dużo lepiej, bardziej zdrowo, a jej koloryt zostaje wyrównany.ODCIEŃSUNNY BEIGEDla skóry śniadej, oliwkowej,
ciemniejszej karnacji i dla osób, które są opalone. Słoneczny odcień, bez pomarańczowych tonów. Idealny dla jaśniejszych typów na
letnie miesiące. Pięknie dopasowuje się do skóry i zapewni całkowicie naturalny wygląd.DziałanieNATYCHMIASTOWE EFEKTYPO
ZASTOSOWANIUNatychmiast po aplikacji zobaczysz efekt, kiedy Twoja skóra pozostaje nadal tą samą skórą, jednak wygląda dużo
lepiej, bardziej zdrowo, a jej koloryt jest wyrównany. Możesz stopniować efekt na twarzy od bardzo delikatnego po średnie krycie –
dokładaj produkt cienkimi warstwami. Możesz również dokładać SELF LOVE. BB CREAM w ciągu dnia.Sposób użyciaNiewielką ilość
kremu nałóż na skórę i rozprowadź równomiernie. Najlepsze efekty uzyskasz nakładając go po wchłonięciu się
kremu.SkładPRO-SKŁADNIKKURKUMAKurkuma to SUPERFOOD doceniany ze względu na fantastyczne właściwości, które zawdzięcza
m.in. dużej zawartości polifenoli. Ekstrakt z kłącza tej rośliny ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne oraz wspierające procesy
depigmentacyjne. Kosmetyki z tym wyciągiem nie tylko dbają o kondycję skóry, ale też wyrównują jej koloryt i zapobiegają
przedwczesnemu starzeniu się.Aqua, Zinc Oxide*, Caprylic/Capric Triglyceride*, Isoamyl Laurate*, Glycerin, Cetearyl Alcohol*,
Propanediol, Octyldodecanol*, Squalane*, Cetearyl Glucoside*, Polyhydroxystearic Acid*, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil,
Pulmonaria Officinalis Extract, Curcuma Longa Root Extract, Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Biosaccharide Gum-1*, Jojoba
Esters*, Xanthan Gum*, Sodium Stearoyl Glutamate*, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Trihydroxystearin*, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Glyceryl Caprylate, Alumina, Silica, Citric Acid, Parfum, Linalool, Citronellol,
Geraniol, Limonene, CI 77891*, CI 77492*, CI 77491*, CI 77499**składniki certyfikowane
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