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AQUA Krem do twarzy głębokie odżywianie45m
 

Cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Elevita

Opis produktu
 

Fitokosmetik Aqua krem do twarzy głębokie odżywienie - 45 ml
DO CERY NORMALNEJ I MIESZANEJ

Unikalna formuła aqua-kremu przywraca naturalną równowagę wodną skóry i zapobiega utracie wilgoci, krem błyskawicznie się
wchłania i nie pozostawia tłustego połysku.

Posiada w 100% naturalny skład dzięki czemu odżywia skórę, zapobiega jej odwodnieniu, zmniejsza zaczerwienienia oraz łuszczenie się
skóry, a efekty widoczne są już po pierwszym zastosowaniu kremu.

Działanie:

Błyskawicznie nasyca skórę wilgocią.

Natychmiast się wchłania.

Nie pozostawia tłustego połysku.

Efekty kremu są już widoczne po pierwszym użyciu.

Składniki aktywne:
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Woda termalna- znajduje się głęboko pod ziemią; nawet do 6000 m, jest czysta pod względem mikrobiologicznym i bogata w
różnorodne minerały i mikroelementy, które wyjątkowo korzystnie wpływają na skórę. Woda ta jest hipoalergiczna, a składniki
zawarte w niej częściowo odkładają się w warstwie rogowej naskórka, a częściowo przenikają do głębszych warstw skóry. Koi
podrażnienia, odświeża, redukuje zaczerwienienia, ogranicza świąd, działa pomocniczo przy walce z trądzikiem.

Olej migdałowy - otrzymywany jest z nasion owoców drzewa (krzewu) migdałowego, w swoim składzie posiada kwas olejowy,
kwas linolowy, witaminy, minerały posiadające właściwości zmiękczające oraz ochronne naskórka przed czynnikami
zewnętrznymi, wolnymi rodnikami. Olej zawiera witaminę E, która eliminuje stany zapalne skóry, oraz witaminę F, która pomaga
wzmocnić płytkę paznokcia. Regeneruje i doskonale nawilża sucha skórę.

Olej z pestek brzoskwini - zawiera dużą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, nawilża skórę, zmiękcza ją co ułatwia
przenikanie substancji odżywczych. Wygładza i regeneruje cerę, dodaje jej blasku i elastyczności, oraz czyni ją bardziej odporną
na niekorzystny wpływ środowiska.

Kofeina - dzięki wysokiej naturalnej zawartości fitosteroli i kwasu linolowego- Omega6 doskonale nawilża i zatrzymuje wilgoć w
skórze, zmiękcza i wygładza ją. Działa przeciwzapalnie, łagodząco, przeciwalergicznie, regeneruje i goi naskórek , reguluje
nadmierne przetłuszczanie skóry, wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe. Poprawia krążenie w skórze dzięki czemu poprawia
jej detoksykację i zwiększa dotlenienie tkanek.

Ekstrakt z nagietka - antybakteryjne i przeciwzapalne właściwości nagietka sprawiają, że idealnie nadaje się do pielęgnacji
suchej, podrażnionej i trądzikowej skóry. Posiada działanie regenerujące oraz nawilżające, przyśpiesza również gojenie się ran.

Sposób użycia:

Niewielką ilość kremu nakładamy na oczyszczoną skórę. Stosujemy według potrzeb.

Skład:

Aqua, Thermal Water, Prunus Amygdalus Dulcís Oil, Caprylic / capric Triglycerides, Glycerin, Glyceryl Monostearate, Laminaria Digitata
Extract, Panax Ginseng Root Extract, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract, Sodium Polyacrylate, Parfum, Benzoic Acid, SorbicAcid,
Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol.

Ważne:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Unikać kontaktu z oczami.

Przechowywać w temperaturze od 0 ° C do +25 ° C, poza zasięgiem dzieci.

Kraj pochodzenia: Federacja Rosyjska.

Producent Fitokosemtik to jeden z głównych liderów w Rosji na rynku kosmetycznym.

Główną cechą charakrerystyczną marki są naturalne kosmetyki z bezpiecznych dla ciała składników.

Fitokosemtik posiada wiele cennych certyfikatów potwierdzających jakość produktów.

Dystrybutor: B2B ECO TRADE, Polska
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