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YVES ROCHER Dwufazowy płyn do demakijażu oczu z
wyciągiem z bławatka PUR BLEUET 200 ml
 

Cena: 19,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Yves Rocher

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaDwufazowy płyn do demakijażu oczu z wyciągiem z bławatka PUR BLEUET przeznaczony jest do pielęgnacji wrażliwych oczu
i skóry skłonnej do alergii. Natychmiastowo zmywa nawet wodoodporny makijaż. Zawiera wyciąg z bławatka BIO o właściwościach
przeciwzapalnych i antybakteryjnych. Produkt jest przebadany okulistycznie.Dwufazowy płyn do demakijażu oczu Pur Bleuet to
kosmetyk z linii przeznaczonej do pielęgnacji wrażliwej skóry oczu. Produkt jest przebadany okulistycznie, więc świetnie sprawdzi się
także u kobiet noszących soczewki.DziałanieWyciąg z bławatka – cenny składnik dwufazowego płynu do demakijażu oczu Pur
BleuetWoda kwiatowa z bławatka to od lat pielęgnacyjny hit we Francji. I trudno się temu dziwić. Jest ona jedną z niewielu wód
kwiatowych, które można stosować przy pielęgnacji wrażliwych oczu i skóry naczynkowej. Wyciąg z bławatka wyróżnia się szerokim
spektrum właściwości. Kosmetyki zawierające ten składnik poleca się do pielęgnacji skóry tłustej, trądzikowej, a także naczynkowej
(ponieważ ma on właściwości uszczelniające ścianki naczyń krwionośnych).Działanie wyciągu z bławatka:WYCIĄG Z BŁAWATKA –
woda kwiatowa pozyskiwana z ekologicznych upraw we francuskim La Gacilly. Polecana do pielęgnacji wszystkich typów skóry, także
wrażliwej i naczynkowej. Odświeża okolice oczu i likwiduje objawy zmęczenia. Obrzęki są wyraźnie zmniejszone, a cienie rozjaśnione.
Działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie.WYCIĄG Z BŁAWATKA – woda kwiatowa pozyskiwana z ekologicznych upraw we francuskim La
Gacilly. Polecana do pielęgnacji wszystkich typów skóry, także wrażliwej i naczynkowej. Odświeża okolice oczu i likwiduje objawy
zmęczenia. Obrzęki są wyraźnie zmniejszone, a cienie rozjaśnione. Działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie.Sposób użyciaStosować
rano i wieczorem. Przed użyciem wstrząsnąć butelką, następnie namoczyć płynem płatek kosmetyczny. Produkt nie wymaga
spłukiwania.SkładAQUA/WATER/EAU•ISOHEXADECANE•DIMETHICONE•ISODODECANE•METHYLPROPANEDIOL•HEXYL
LAURATE•MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL•SODIUM CHLORIDE•BENZYL ALCOHOL•SALICYLIC ACID•PHENETHYL
ALCOHOL•CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE•POTASSIUM HYDROXIDE•CENTAUREA CYANUS FLOWER EXTRACT•CI 61565 (GREEN 6)
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