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BIAŁY JELEŃ AKSAMITNA KURACJA DATA ZESTAW
 

Cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

BIAŁY JELEŃ APTEKA ALERGIKA ZESTAW PIELĘGNACYJNY 

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:BIAŁY JELEŃ, APTEKA ALERGIKA, AKSAMITNA KURACJA DO CIAŁA INTENSYWNIE REGENERUJE
SKÓRE 200ML Aksamitna kuracja w formie kremu zawiera ekstrakt z aksamitki bogaty w luteinę. Składnik ten chroni skórę przed
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, zapewniając jej odporność, elastyczność i nawodnienie. Dodatkowo produkt łączy w sobie
olej ze słodkich migdałów i masło Shea. Nie zawiera alergenów zapachowych, parabenów, sztucznych barwników, PEG-ów i silikonów.
Kuracja przyśpiesza regenerację i zmniejsza skłonność do powstawania podrażnień skórny, poprawia jędrność i elastyczność naskórka,
eliminuje suchość i szorstkość naskórka oraz wygładza, zmiękcza skórę i przywraca komfort.ZASTOSOWANIE: kuracja polecana
szczególnie do pielęgnacji skóry wrażliwej, wysuszonej i podrażnionej.SPOSÓB UŻYCIA: wmasować produkt w oczyszczoną i osuszoną
skórę ciała. Pozostawić do wchłonięcia. Kuracja nadaje się do codziennego stosowania.GŁÓWNE SKŁADNIKI: ekstrakt z aksamitki, olej
ze słodkich migdałów, masło Shea.BIAŁY JELEŃ, APTEKA ALERGIKA, AKSAMITNA KURACJA DO PIELĘGNACJI TWARZY 60ml:
Aksamitna kuracja w formie kremu zawiera ekstrakt z aksamitki bogaty w luteinę. Składnik ten chroni skórę przed niekorzystnymi
czynnikami zewnętrznymi, zapewniając jej odporność, elastyczność i nawodnienie. Kuracja długotrwale nawilża i natłuszcza skórę,
chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, poprawia jędrność i elastyczność, zauważalnie spłyca zmarszczki.
Ponadto utrzymuje optymalny poziom nawodnienia skóry, nadaje skórze jedwabistą miękkość i gładkość, zmniejsza skłonność do
podrażnień, daje odczucie zregenerowanej skóry oraz wyrównuje koloryt skóry. Nie zawiera alergenów zapachowych, silikonów,
sztucznych barwników, parabenów i PEG-ów. Zawarty w składzie olej ze słodkich migdałów wzmacnia odnowę lipidowej bariery
ochronnej skóry oraz zapewnia zmiękczenie i nawilżenie naskórka. Kompleks prebiotyków stymuluje wzrost prawidłowej mikroflory
skóry i wzmacnia naturalną odporność skóry. Formuła nawadniająca wspomaga proces dogłębnego nawilżenia, zapobiegając utracie
wody z naskórka oraz wygładza i uelastycznia skórę, reguluje procesy prawidłowej odnowy.ZASTOSOWANIE: pielęgnacja twarzy.
Kuracja polecana jest szczególnie dla skóry wrażliwej, wysuszonej i podrażnionej.SPOSÓB UŻYCIA: nakładać produkt na oczyszczoną
skórę twarzy i szyi, rano i/lub wieczorem delikatnie wklepując. Krem przeznaczony do codziennego stosowania.GŁÓWNE SKŁADNIKI: 
ekstrakt z aksamitki, olej ze słodkich migdałów, kompleks prebiotyków, formuła nawadniająca.BIAŁY JELEŃ, APTEKA ALERGIKA,
AKSAMITNA KURACJA DO MYCIA TWARZY 150ml:Aksamitna kuracja do mycia twarzy w postaci żelu oparta na łagodnych środkach
myjących zapewnia dokładne oczyszczenie skóry z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Usuwa makijaż, zanieczyszczenia i nadmiar
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sebum, odblokowuje pory i zapewnia skórze odpowiednie pH oraz regularnie stosowany wyraźnie poprawia wygładzenie naskórka i
zmniejsza jego szorstkość.WSKAZANIA: kuracja do mycia twarzy.SPOSÓB UŻYCIA: na zwilżoną skórę twarzy i szyi nanieść niewielką
ilość żelu, delikatnie rozmasować i spłukać wodą.GŁÓWNE SKŁADNIKI: betaina, gliceryna.BIAŁY JELEŃ, APTEKA ALERGIKA, MYDŁO
NATURALNE GLINKA BIAŁA 125g:Hipoalergiczna formuła odpowiednia dla osób o skórze wrażliwej, skłonnej do alergii. Doskonale
oczyszcza i odświeża skórę ciała oraz twarzy. Dzięki zawartości regenerującej białej glinki w szczególności polecane jest osobom ze
skórą suchą, szarą, zmęczoną i przygaszoną.WSKAZANIA: skóra sucha, szara, zmęczona i przygaszona.SPOSÓB UŻYCIA: namydlić
zwilżoną skórę, wmasować i dokładnie spłukać wodą. Stosować codziennie.GŁÓWNE SKŁADNIKI: biała glinka.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

