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YVES ROCHER Oczyszczający żel do mycia twarzy SEBO
VEGETAL 125 ml
 

Cena: 19,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Yves Rocher

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaŻel do mycia twarzy Sebo Végétal jest przeznaczony do cery tłustej i mieszanej. Może być stosowany do codziennej
pielęgnacji skóry twarzy w każdym wieku. Jego żelowa konsystencja i łagodny, przyjemny zapach dają bardzo przyjemne uczucie
świeżości, które pozostanie z Tobą jeszcze przez długi czas.Najlepsze efekty przyniesie stosowanie kosmetyku rano, by oczyścić skórę z
nadmiaru sebum nagromadzonego w nocy, i wieczorem, by usunąć resztki makijażu i inne zanieczyszczenia. Pamiętaj, że regularność to
w tym przypadku klucz do sukcesu!DziałanieOczyszczanie twarzy jest podstawą pięknej cery bez wyprysków. W przypadku tłustej lub
mieszanej skóry zmywanie makijażu za pomocą mleczka może okazać się niewystarczające. Mimo że nie widzisz tego gołym okiem,
Twoja skóra po całym dniu jest pełna zanieczyszczeń, zaś rano - nadmiaru sebum nagromadzonego w nocy. Aby sobie z tym poradzić,
wypróbuj Oczyszczający żel do mycia twarzy Sebo Végétal, który skutecznie oczyści cerę i zapewni Ci przyjemne uczucie świeżości.Jeśli
Twoja twarz często się błyszczy, a w strefie T (czoło, nos, broda) pojawiają się pryszcze, zaskórniki i zatkane pory, prawdopodobnie
jesteś posiadaczką tłustej cery. Aby odpowiednio poradzić sobie z jej szczególnymi potrzebami, zastosuj Yves Rocher Żel do mycia
twarzy, który dogłębnie oczyści i odświeży Twoją skórę. Poznaj jego zalety!Oczyszczający żel do mycia twarzy Sebo Végétal zawiera
bezpieczne składniki, które aż w 96% pochodzą z natury!Głównym składnikiem aktywnym jest puder z roślin z lasów borealnych,
pozyskiwany w wyniku ekstrakcji z liści. Ich największe skupiska rosną w kanadyjskiej tajdze. To właśnie tutaj partnerzy Yves Rocher
pozyskują drogocenne liście, które następnie są suszone i przerabiane na składnik używany do produkcji naszych kosmetyków z linii
Sebo Végétal i Sebo Pure Végétal.Puder z roślin z lasów borealnych jest z łatwością absorbowany przez skórę, a następnie działa pod jej
powierzchnią. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym oczyszcza cerę i uwalnia ją od działania szkodliwych wolnych rodników.
W rezultacie cera staje się zdrowa, pozbawiona niedoskonałości, a także matowa - wydzielanie sebum jest wyraźnie
zredukowane.Sposób użyciaSkładAQUA/WATER/EAU•PROPYLENE GLYCOL.•SODIUM LAURETH SULFATE•COCAMIDOPROPYL
BETAINE•ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER•ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER•SODIUM BENZOATE•PEG-30
GLYCERYL STEARATE•PARFUM/FRAGRANCE•XANTHAN GUM•SALICYLIC ACID•SODIUM HYDROXIDE•SCUTELLARIA BAICALENSIS
ROOT EXTRACT•CITRIC ACID•LEDUM GROENLANDICUM EXTRACT•POTASSIUM SORBATE•ACACIA SENEGAL GUM
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