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ZIAJA JAŚMINOWA 50+ jaśmin w kremie do rąk przeciw
zmarszczkom 50 ml
 

Cena: 8,19 PLN

Opis słownikowy

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 
 

ZIAJA JAŚMINOWA 50+ ekskluzywna emulsja do codziennej pielęgnacji skóry rąk po 50 roku życia. Autentycznie odpowiada na
naturalne wymagania każdego rodzaju skóry dojrzałej. Kompensuje utratę kolagenu, fizjolipidów i kwasu hialuronowego. Zawiera
fitoestrogen – genisteinę – izoflawon o aktywności hormono-podobnej, calcium – główny czynnik regenerujący epidermę oraz
substancję aktywną rozjaśniającą skórę i naturalny filtr UV – masło Shea. 

emulsja tłusta 

bogata konsystencja 

przyjemny zapach 

bardzo wydajna 

szybko się wchłania 

Działanie:
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odbudowuje naturalną strukturę skóry,

mikro-kolagen genisteina,

skutecznie wzmacnia włókna kolagenu i elastyny,

organizuje prawidłowe usieciowanie włókien białkowych,

wyraźnie zwiększa gęstość i spoistość tkanki łącznej,

doskonale uelastycznia oraz zapobiega utracie sprężystości,

zapobiega wiotczeniu, wygładza zmarszczki,

calcium kwas hialuronowy proteiny long-lifting,

regenerując funkcję podporową skóry zapobiega jej wiotczeniu,

redukuje głębokość zmarszczek głębokich i powierzchniowych,

trwale nawilża naskórek oraz głębsze warstwy skóry,

poprawia napięcie i zmniejsza szorstkość naskórka,

liporegeneruje naskórek,

masło jaśminowe NNKT z oleju oliwkowego, bawełnianego i makadamia,

reguluje funkcje bariery ochronnej skóry,

uzupełnia niedobory fizjologicznych lipidów,

wyraźnie odżywia i zmiękcza naskórek,

poprawia koloryt skóry,

czynnik wybielający masło kakaowe,

rozjaśnia plamy i przebarwienia skórne,

wyrównuje nierównomierny koloryt,

zapewnia zdrowy i naturalny wygląd.

Sposób użycia

Niewielką ilość kremu nanieść na skórę dłoni i delikatnie wmasować do wchłonięcia. Stosować według potrzeb w ciągu dnia.  

Skład

Substancje aktywneCALCIUM, GENISTEINA, KWAS HIALURONOWY, MASŁO JAŚMINOWE, MASŁO KAKAOWE, MIKRO-KOLAGEN,
PROTEINY LONG-LIFTING, SKWALAN
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