Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

KREM ORANGE ENERGY (MAKE ME BIO) 60ml
Cena: 49,88 PLN

Opis produktu
KREM ORANGE ENERGY (MAKE ME BIO) 60ml
Polecany dla skóry normalnej i mieszanej.
Działa nawilżająco, odżywczo i regenerująco.
Woda z kwiatu pomarańczy - działa tonizująco i rozjaśniająco. Pomaga walczyć z przebarwieniami i zmarszczkami, dodając skórze
energii. Oczyszcza i działa przeciwzapalnie, zaś jej intensywny, pomarańczowy zapach pobudza zmysły, odpręża i orzeźwia skórę.
Olejek mandarynkowy - działa antyseptycznie i zmiękczająco. Łagodzi problemy skórne, zmniejszając zapalenia i pomagając w walce z
trądzikiem. Odżywia skórę, nadając jej zdrowy wygląd, zaś cytrusowe nuty zapachowe pobudzają zmysły.
Wyciąg z rumianku - działa łagodząco i regenerująco. Wykazując silne właściwości przeciwzapalne wygładza skórę i zapobiega
powstawaniu niedoskonałości. Oczyszcza, ujędrnia, zmiękcza skórę, a przy tym pomaga wyrównywać jej koloryt.
Olejek ze słodkich migdałów - działa nawilżająco i ujędrniająco. Dzięki bogactwu witamin i składników mineralnych skutecznie
regeneruje, chroni przed utratą wody z komórek i opóźnia procesy starzenia się skóry. Dodatkowo jego przyjemny, orzechowy zapach koi
zmysły.
Olejek jojoba - działa normalizująco i doskonale pielęgnuje. Struktura olejku zbliżona jest do sebum wydzielanego przez skórę, dzięki
czemu wytwarza on naturalną barierę ochronną na powierzchni skóry, zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia i blask. Dzięki
olejkowi skóra jest miękka i jędrna.
Masło shea - działa ochronnie i regenerująco. Dzięki wysokiej zawartości witaminy A i E opóźnia procesy starzenia się skóry i chroni
przed wolnymi rodnikami. Dodatkowo zabezpiecza skórę przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak wiatr,
słońce czy woda.
Sposób użycia:
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Nałożyć krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wmasować. Stosować rano i wieczorem.
Skład:
Aqua (Woda), Prunus Amygdalus Dulcis (Słodkie Migdały) Oil*, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Cetearyl Glucoside, Cetyl
Alcohol, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii (Masło Shea) Butter*, Citrus Reticulata (Tangerynka) Peel Oil*, Tocopherol (Witamina
E), Helianthus Annuus (Słonecznik) Seed Oil, Glycerin, Benzyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Chamomilla Recutita
(Rumianek) Flower Extract, Citrus Aurantium (Neroli) Flower Oil, Limonene, Linalool, Farnesol, Geraniol. *z upraw organicznych
naturalnie występujący w olejkach eterycznych.
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