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SYLVECO Lekki krem rokitnikowy 50 ml
 

Cena: 35,70 PLN

Opis słownikowy

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

SYLVECO Lekki krem rokitnikowy 50 ml

 

Wskazania

Do pielęgnacji skóry zmęczonej, ze zmarszczkami, szarej i ziemistej, pozbawionej blasku, przesuszonej; w przypadku trądziku
różowatego, rozszerzonych naczynek.

 

Działanie

Hypoalergiczny lekki krem rokitnikowy jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju cery i zapewnia ochronę skóry z
oznakami starzenia. Zawiera bogaty w witaminy i mikroelementy olej rokitnikowy,

o wyjątkowym działaniu odżywczym, rewitalizującym i wzmacniającym. Ekstrakt z kory brzozy, dzięki właściwości pobudzania syntezy
kolagenu i elastyny, skutecznie opóźnia proces powstawania zmarszczek. Naturalne oleje roślinne i masło karite odbudowują warstwę
wodno-lipidową i w połączeniu z alantoiną zapewniają skórze szybkie ukojenie. Ekstrakt z aloesu przywraca właściwy poziom
nawilżenia, natomiast dodatek witaminy E zabezpiecza skórę przed negatywnym wpływem środowiska. Ekstrakt z mydlnicy lekarskiej,
zawierający saponiny, ułatwia wnikanie składników aktywnych głębiej do skóry. Krem może być stosowany pod makijaż oraz na okolice
przemęczonych oczu.
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Sposób użycia

Codziennie rano nakładać na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Wieczorem zaleca się uzupełniające stosowanie kremu rokitnikowego z
betuliną.

 

Skład

Woda, olej z pestek winogron, olej sojowy, naturalny emulgator z oleju kokosowego, olej rokitnikowy, masło karite, stearynian glicerolu,
olej arganowy, olej jojoba, kwas stearynowy, alkohol cetylostearylowy, alkohol

benzylowy, betulina, octan tokoferolu, ekstrakt z aloesu, alantoina, guma ksantanowa, kwas dehydrooctowy, ekstrakt z mydlnicy
lekarskiej.  

INCI: Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Glycine Soja Oil, Sorbitan Stearate, Hippophae Rhamnoides Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)
Fruit, Glyceryl Stearate, Argania Spinosa Kernel Oil, Simmondsia Chinensis Seed

Oil, Stearic Acid, Sucrose Cocoate, Cetearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Betulin, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Allantoin,
Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid, Saponaria Officinalis Root Extract.
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