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SNAILMED Superaktywny krem rewitalizujący ze śluzem
ślimaka 40,07% 15 ml BIAŁY
 

Cena: 399,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent SNAILMED POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSNAILMED Superaktywny krem rewitalizujący ze śluzem ślimaka 40,07 % 15 ml BIAŁYIlość: 15ml Opakowanie: Drewniana
skrzynkaSuperaktywny krem rewitalizujący ze śluzem ślimaka. Śluz ślimaka na pierwszym miejscu w składzie, co ważne oddzielonym
od wody. Bezkonkurencyjny wśród produktów ze śluzem ślimaka.Krem Snailmed pozwoli zachować Twojej skórze zdrowy wygląd i
prawidłowe funkcjonowanie.Bezkonkurencyjny na europejskim rynku produkt ze śluzem ślimaka. Śluz ślimaka na pierwszym miejscu w
składzie oddzielony od wody. Nie jest to żaden filtrat lub ekstrakt a czysty śluz ślimaka. Krem upiększający przeciw oznakom starzenia i
niekorzystnym skutkom stosowania makijażu. Dogłębnie odżywia i rewitalizuje skórę. Krem wyrównuje koloryt, opóźnia i wstrzymuje
procesy starzenia się skóry. Świetnie sprawdzi się dla podtrzymania efektów zabiegów medycyny estetycznej oraz w przywróceniu
skórze zdrowego wyglądu.Krem rekomendowany również na cerę wrażliwą. 40,07% zawartość czystego śluzu ślimaka wraz z kwasem
hialuronowym pozostawiają skórę odżywioną i uelastycznioną. Badania potwierdzają, iż regularne stosowanie powoduje zachowanie
zdrowej i prawidłowo funkcjonującej skóry.Wszystkie składniki pochodzą od Polskich lub Niemieckich producentów. Krem, czysty śluz
ślimaka oraz opakowania wyprodukowane zostały wyłącznie w Polsce. Krem pakowany jest we Włoski szklany słoik a następnie w
ekologiczne Polskie drewno, do ponownego użycia.DziałanieWygładza powierzchnię skóry, wyraźnie redukuje zmarszczki.Odpowiedni
do wszystkich typów skóry.Widoczne opóźnienie starzenia skóryDziała wspomagająco w redukcji trądziku.Wspomaga głęboką
regenerację skóry po zabiegach. Pozostawia skórę nawilżonąWyraźne zmniejszenie wrażliwość skóryUsunięcie zaczerwienień i plam
naskórnych.Idealny na dzień i na nocSposób użyciaSposób użycia jako krem na co dzieńa) Nanieś krem na oczyszczoną twarz (świetnie
sprawdzi się jako krem pod oczy). Zachowaj jednak ostrożność by krem nie dostał się do oczu.Sposób użycia jako maskaa) Nanieś krem
na oczyszczoną twarz, omijając okolice oczu i pozostaw grubą warstwę.b) Następnie rozmasuj delikatnie dłońmi zaczynając od szyi w
górę, poprzez brodę, policzki, nos i czoło. Pozostaw na skórze. Rekomendujemy stosowanie maski na noc. Stosuj 2 razy w
tygodniu.SkładSnail Secretion Filtrate, Aqua, Glycerin, Acrylates/Behe-neth-25 Methacrylate Copolymer, Phenoxyetanol, Caprylyl Glycol,
Potassium Sorbate, Hexylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Totarol, Silica, Sodium Hyaluronate, Ethyl Oleate, Ethyl Linolate, Ethyl
Palmitate, Parfum
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