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PAESE PUDER BAMBUSOWY EKSTRAKTEM Z MROŻONEGO
WINA
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

PAESE PUDER BAMBUSOWY Z EKSTRAKTEM Z MROŻONEGO WINA - 15 G
Sypki puder matujący dla cery tłustej wzbogacony o ekstrakt z mrożonego wina. Silnie liftinguje, ujędrnia i optycznie zmniejsza
zmarszczki. Ekstrakt z jedwabiu dba o optymalny poziom nawilżenia skóry. Przedłuża trwałość makijażu.

Nasz puder zawiera ponad 80% mączki bambusowej, która wykazuje działanie zbliżone do krzemionki – silnie absorbuje sebum oraz
wilgoć, działa antybakteryjnie i łagodząco. Mączka bambusowa rozprasza światło, zmiękcza rysy twarzy oraz optycznie zmniejsza
widoczność zmarszczek i drobnych defektów skóry. Ekstrakt z mrożonego wina wygładza i ujędrnia cerę. Źródło młodości jest w
zasięgu ręki.

Puder sypki zapewniający natychmiastowe zmatowienie, wygładzenie i ujędrnienie.

Odpowiedni dla cery tłustej, mieszanej, z nadprodukcją sebum.

Formuła zawierająca ekstrakt z mrożonego wina.

Błyskawicznie niweluje zmarszczki, przywracając cerze młodzieńczy i świeży wygląd na wiele godzin.

Nadaje skórze delikatną poświatę, bez jednoczesnego efektu kryjącego.

Zapewnia transparentne wykończenie makijażu bez efektu bielenia skóry.
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Nie zatyka porów.

Naturalny skład, bez talku i parabenów.

Roślinna alternatywa dla pudrów mineralnych.

Zawiera ponad 80% mączki bambusowej, która wykazuje działanie zbliżone do krzemionki – silnie absorbuje sebum oraz wilgoć,
działa antybakteryjnie, łagodząco, wspomaga gojenie i reguluje aktywność gruczołów łojowych.

Wzbogacony jedwabiem w proszku, który ma właściwości nawilżające oraz nadające cerze delikatny blask.

Mączka bambusowa rozprasza światło, zmiękcza rysy twarzy oraz optycznie zmniejsza widoczność zmarszczek i drobnych
defektów skóry.

Bardzo wydajny.

Odpowiedni do każdego odcienia karnacji.

Skład:

BAMBUSA ARUNDINACEA STEM EXTRACT, MAGNESIUM STEARATE, WATER, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHOSPHOLIPIDS, WINE, CAESALPINIA SPINOSA GUM, MALTODOXTRIN, SERICA, PHENOXYETHANOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM.

Producent: Euphoria Grzegorz Wnęk Sp.j., ul. Orszańska 43, 30-698 Kraków.
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