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

MASKA KREMOWA DO TWARZY (MAKE ME BIO) 60ml
Cena: 36,12 PLN

Opis produktu
MASKA KREMOWA DO TWARZY (MAKE ME BIO) 60ml
Informacje ogólne:
Właściwe nawilżenie i regeneracja skóry możliwa dzięki Kremowej masce do twarzy od Make Me BIO - 60 ml
Kremowa maska polskiej firmy Make Me BIO, jest polecana do każdego rodzaju skóry, świetnie regeneruje skórę po opalaniu.
W swoim domu poczuj się jak w największym, naturalnym SPA na świecie.
W składzie maski od Make Me BIO znajdziesz naturalne składniki takie jak: błoto z Morza Martwego, naturalne oleje (z pestek moreli,
ryżowy), masło shea, a także ekstrakt z kwiatu hibiskusa.
Składniki aktywne:
Błoto z Morza Martwego - działa oczyszczająco i odżywiająco. Reguluje wydzielanie sebum, oczyszcza pory i eliminuje zaskórniki.
Nadaje skórze blask i właściwy koloryt, a także wygładza i uelastycznia naskórek.
Olej z pestek moreli - działa nawilżająco i odbudowująco. Ze względu na strukturę podobną do ludzkiej skóry jest składnikiem idealnym
dla cery wrażliwej i alergicznej. Dzięki wysokiej zawartości witaminy F ujędrnia, opóźnia procesy starzenia i poprawia elastyczność
naskórka.
Olej z pestek słonecznika - działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie. Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, regeneruje i nawilża.
Normalizuje wydzielanie sebum, a także skutecznie wspiera walkę z wypryskami.
Olej kokosowy - działa antybakteryjnie i nawilżająco. Rozjaśnia koloryt cery i sprawia, że staje się ona wygładzona. Regeneruje cerę
suchą i odwodnioną, nadając jej zdrowy blask.
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.
Ekstrakt z kwiatu hibiskusa - działa kojąco i ujędrniająco. Bogaty w liczne antyoksydanty, witaminy i kwasy organiczne chroni i wzmacnia
ścianki naczyń krwionośnych. Złuszcza naskórek, łagodzi podrażnienia i doskonale nawilża.
Olej ryżowy - działa regenerująco i przeciwzapalnie. Chroni, nawilża i zmiękcza naskórek dzięki zawartości naturalnych minerałów, filtrów
UV oraz koenzymu Q10. Usprawnia również mikrokrążenie, wspomagając regenerację naskórka.
Skład:
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Aqua (Woda), Maris Limus (Błoto z Morza Martwego), Cetearyl Alcohol, Polysorbate 60, Helianthus Annuus (Słonecznik) Seed Oil,
Glycerine (Gliceryna Roślinna), Olea Europaea (Oliwa z Oliwek) Oil, Cocos Nucifera (Kokos) Oil, Butyrospermum Parkii (Masło Shea)
Butter, Prunus Armeniaca (Morela) Kernel Oil, Allantoin, Pyrus Malus (Jabłko) Fruit Extract, Hibiscus Sabdariffa (Hibiskus) Flower Extract,
Oryza Sativa (Ryż) Bran Oil, Centella Asiatica (Gotu Kola) Extract, Vitis Vinifera (Winogrono) Seed Extract, Avena Sativa (Owies) Meal
Extract, Tocopherol (Witamina E), Sodium Hyaluronate, Stearic Acid, Zinc Oxide, Xanthan Gum, Propylene Glycol, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin
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