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Colway Kolagen Graphite 200ml+Colgenium
 

Cena: 219,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

Colway Collagen Graphite Kolagen Naturalny - 200 ml + Colagenium COLOCO
PRP® + witamina B 6
Właściwości:

Żel pielęgnujący Kolagen Graphite marki Colway to nowoczesny kosmetyk o szerokim zastosowaniu.

Jego skład zawiera przede wszystkim naturalny kolagen, który znany jest ze swoich niezwykłych właściwości: doskonale
wpływa na skórę, włosy i paznokcie, rozjaśnia przebarwienia, stosowany jest także w pielęgnacji stwardniałej skóry, zwalczaniu
cellulitu czy kuracji stawów.

Często wykorzystuje się go w gabinetach kosmetycznych do zabiegów rewitalizujących lub pielęgnacyjnych.

Naturalne składniki żelu Kolagen Graphite takie jak kwas mlekowy czy nieuczulające białka są odpowiednie nawet dla osób
skłonnych do alergii. Stosowanie kosmetyku zaleca się po kąpieli, kiedy pory skóry są otwarte.

Należy wklepać go w te miejsca na skórze, które tego wymagają i poczekać kilka minut do wchłonięcia.

Następnie zastosować można krem nawilżający lub balsam, jednak należy zwrócić uwagę na to, by nie zawierał on takich
składników jak kwasy owocowe, cynk, ceramidy czy retinol, ponieważ osłabiają one działanie kolagenu.

Sposób użycia:
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Nałożyć niewielką ilośc żelu na oczyszczoną i wilgotną skórę, wmasować do całkowitego wchłonięcia.

Właściwości Colgenium COLOCO PRP® + WIT. B6

 

Produkt wzbogacono działającą synergicznie z COLOCO PRP - witaminą B6, która wspomaga syntezę cystein i produkcję
krwinek RBC oraz wspiera układ odpornościowy i nerwowy.

Sposób użycia:

1 pastylka - należy ssać ją powoli do całkowitego rozpuszczenia.

Skład:

Substancje wypełniające (sorbitol, celuloza),

laktoza,

substancje przeciwzbrylające (talk, dwutlenek krzemu),

substancje glazurujące (stearynian magnezu, guma ksantanowa),

białko serwatkowe COLOCO PRP®,

witamina B6,

aromat waniliowy.

Ważne:

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony i zróżnicowany sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym, niedostępnym dla małych dzieci miejscu, w zamkniętym oryginalnym
opakowaniu.

Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości.

Data minimalnej trwałości oraz numer partii znajdują się na spodzie opakowania.

 

 

Producent: Colway
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