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TOŁPA DERMO BODY MAX EFEKT skoncentrowany krem do
ciała 5w1 250 ml DATA WAŻNOŚCI 30.06.2023
 

Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Producent TORF CORPORATION (TOŁPA)

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaTOŁPA DERMO BODY MAX EFEKT skoncentrowany krem do ciała 5w1 250 mlujędrnia i uelastycznia o +14% i nawilża do
24hzwiększa nawilżenie skóry o +16%5w1: ujędrnia, odżywia, nawilża, zapobiega starzeniu i powstawaniu rozstępóważ 7 skutecznych
składników aktywnychDziałaniejest skoncentrowany i łączy w sobie aż 5 funkcji: 1 silnie ujędrnia 2 odżywia 3 nawilża skórę 4 zapobiega
starzeniu 5 chroni przed rozstępami. Wzmacnia strukturę skóry, poprawia jej elastyczność o 14% i zwiększa wytrzymałość na
rozciąganie. Dzięki temu zapobiega powstawaniu rozstępów i ogranicza powierzchnię już istniejących. Liftinguje i zapobiega wiotczeniu.
Zwiększa nawilżenie o 16% i utrzymuje na wysokim poziomie do 24 h. Stymuluje skórę do odnowy, odżywia, regeneruje i spowalnia jej
starzenie. Dzięki zawartości borowiny tołpa.® działa detoksykująco. Ma konsystencję puszystego kremu i natychmiast po użyciu
wygładza i napina skórę pozostawiając komfort.Sposób użyciananieś krem na partie ciała wymagające ujędrnienia lub całe ciało.
Wmasuj okrężnymi ruchami ku górze, aż do wchłonięcia. Stosuj codziennie rano i wieczorem przez okres 4-6 tygodni. Kuracje powtarzaj
w zależności od potrzeb.Składborowina tołpa.®, oligosacharydy z korzenia cykorii, ekstrakt z orzechów laskowych, ekstrakt z owoców
kigelii afrykańskiej, fucogel, masło shea, glicerynaborowina tołpa.®multiroslinny antyoksydantnaturalnie detoksykuje i poprawia
metabolizm tkanki tłuszczowej, chroni, wzmacnia i poprawia kondycje skóry wrazliwejskładniki (INCI)Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric
Triglyceride, Butyrospermum Parkii Butter, Coco-Caprylate, Peat Extract, Synthetic Fluorphlogopite, Cetearyl Alcohol, Cichorium Intybus
Root Oligosaccharides, Ceteareth-20, Parfum, Hydrolyzed Hazelnut Protein, Caesalpinia Spinosa Gum, Kigelia Africana Fruit Extract,
Biosaccharide Gum-1, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Polyacrylate, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Silica,
Butylene Glycol, Tocopherol, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Caprylyl Glycol, Methylpropanediol,
Benzoic Acid, Potassium Sorbate.
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