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YVES ROCHER Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy na
noc ANTI-ÂGE GLOBAL 50 ml
 

Cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Yves Rocher

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPrzeciwzmarszczkowy krem do twarzy na noc ANTI-ÂGE GLOBAL opiera się na właściwościach pączków roślinnych, które
dogłębnie odżywiają wszystkie warstwy skóry. Innowacyjna formuła poprawia komunikację międzykomórkową, dzięki czemu cera jest
bardziej jędrna, wzmocniona i wygładzona. Krem wyrównuje koloryt oraz zapewnia matowe wykończenie, dlatego jest idelaną bazą pod
makijaż.DziałanieW formule przeciwzmarszkowego kremu do twarzy na dzień od Yves Rocher znalazł się wyciąg z pączków roślinnych.
Ta naturalna esencja pozyskiwana z samego serca roślin zawiera wszystko to, co najlepsze w naturze – bogactwo cennych i
odżywczych substancji, które dogłębnie oddziałują na wszystkie warstwy skóry. Dzięki zastosowaniu wyciągu krem do twarzy na noc
Anti-Âge Global poprawia komunikację międzykomórkową wewnątrz skóry. To sprawia, że cera jest głęboko zregenerowana, a efekty
można zobaczyć już w ciągu pierwszych 72 godzin od aplikacji. Regularne stosowanie kremu z wyciągiem z pączków roślinnych
sprawia, że każdego dnia Twoja skóra stanie się bardziej jędrna i odżywiona. Po pierwszym miesiącu dostrzeżesz wyraźnie, że Twoja
skóra jest odbudowana i wzmocniona. Zmarszczki zostaną wyraźnie wygładzone, a koloryt skóry – wyrównany. Pozbędziesz się także
innych oznak starzenia się skóry. Twoja twarz zacznie wyglądać młodziej i promienniej!Sposób użyciaNiewielką ilość kremu nanieś na
umytą i osuszoną skórę twarzy oraz szyi. Delikatnymi, okrężnymi ruchami wmasuj kosmetyk w skórę w kierunku od wewnątrz do
zewnątrz twarzy, omijając okolice oczu. Krem Yves Rocher stosuj codziennie wieczorem przed snem. Jego lekka, żelowa konsystencja
sprawia, że kosmetyk szybko się wchłania, dzięki czemu przynosi natychmiastowe ukojenie Twojej
skórze!SkładAQUA/WATER/EAU•COCO-CAPRYLATE/CAPRATE•GLYCERIN•BETAINE•PENTYLENE GLYCOL.•SESAMUM INDICUM
(SESAME) SEED OIL•STEARYL ALCOHOL•HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL•PROPYLENE GLYCOL.•BEHENYL
ALCOHOL•ARACHIDYL ALCOHOL•DIMETHICONE•ANTHEMIS NOBILIS FLOWER WATER•BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA)
BUTTER•SORBITAN STEARATE•APHLOIA THEIFORMIS LEAF EXTRACT•PARFUM/FRAGRANCE•SODIUM POLYACRYLATE•ARACHIDYL
GLUCOSIDE•ETHYLHEXYLGLYCERIN•PYRUS MALUS (APPLE) FRUIT EXTRACT•ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER•CAESALPINIA SPINOSA GUM•SORBIC ACID•TOCOPHERYL ACETATE•SYRINGA VULGARIS (LILAC) EXTRACT•SODIUM
HYDROXIDE•LINALOOL•GERANIOL•CITRIC ACID•SODIUM BENZOATE•POTASSIUM SORBATE•ISOEUGENOL•BENZYL
ALCOHOL•XANTHAN GUM•TOCOPHEROL
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