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Korana, Krem egiptu regenerująco-odżywczy na dzień, 50 ml
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

KORANA

Opis produktu
 

Korana Krem Egiptu moc lotosu - 50 ml
Krem pielęgnacyjny o intensywnym działaniu regeneracyjnym i odżywczym. Przeznaczony do cery normalnej, mieszanej, suchej i
skłonnej do zmarszczek.

 Wosk pszczeli - jest bogaty w biologicznie czynne substancje takie jak: proteiny, lipidy, węglowodany, sole mineralne i
mikroelementy. Wykazuje działanie nawilżające, natłuszczające, regenerujące i ochronne.

 Miód - dzięki zawartości witamin działa ujędrniająco i wygładzająco. Mleczko migdałowe - łagodzi i pielęgnuje.

 Lotos - (symbol nieśmiertelności w starożytnym Egipcie) przywraca równowagę fizjologiczną skóry, aktywizuje metabolizm,
zapobiega utracie wody i działa aromatyzująco.

Właściwości:

Krem szybko się wchłania, a cera staje się miękka i aksamitnie gładka.

Doskonały pod makijaż.

Intensywnie i długotrwale nawilża i odżywia.

Polecany do skóry ze skłonnościami do zmarszczek.

Składniki aktywne:

Wosk pszczeli,
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Miód lipowy,

Wyciąg z kwiatu lotosu,

Mleczko migdałowe,

Wyciąg z drzewa tara,

Mleczko z pszenicy,

Woda różana,

Masło shea,

Olej winogronowy,

Olej annato.

Sposób użycia:

Nałóż krem na oczyszczoną i stonizowaną skórę twarzy i szyi, wykonując jednocześnie delikatny masaż. Stosuj rano.

Skład:

Aqua, caprylic/capric triglyceride, glycerin, polyglyceryl-3 methylglucose distearate, decyl oleate, glyceryl stearate, vitis vinifera (grape)
seed oil, butyrospermum parkii (shea) butter, dicaprylyl ether, cetyl alcohol, bixa orellana seed oil, tocopherol, helianthus annuus
(sunflower ) seed oil, soybean oil, nymphaea coerulea flower extract, mel extract, prunus amygdalus dulcis fruit extract,prunus
amygdalus dulcis oil, zea mays starch, xanthan gum, polyglyceryl-4 caprate, triticum vulgare germ oil, triticum vulgare germ extract,
peg-60 hydrogenated castor oil, hydrolyzed caesalpinia spinosa gum,caesalpinia spinosa gum, rosa damascena flower water, cera alba,
propylene glycol, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, parfum, hexyl cinnamyl, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, geraniol,
citronellol, linalool, ?-Isomethyl ionone, limonene, citral, eugenol, isoeugenol, benzyl alcohol.

Ważne:

Nie zawiera parabenów.

Testowany dermatologicznie.

Producent: Korana Sp.J., ul. Spółdzielczości 20, 40-642 Katowice.
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