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

MASKA NAWILŻAJĄCA GENTLE CARE (MAKE ME BIO) 60ml
Cena: 38,20 PLN

Opis produktu
MASKA NAWILŻAJĄCA GENTLE CARE (MAKE ME BIO) 60ml
Preparat polecany jest dla osób ze skórą suchą i wrażliwą.
Maska nawilża i odżywia skórę. Składniki zawarte w masce mają za zadanie zmiękczyć i oczyścić naskórek, aby składniki odżywcze
mogły wniknąć wgłąb skóry. Bazą dla maski jest Błoto z Morza Martwego.
Błoto z Morza Martwego - zawiera wiele składników mineralnych, które zapewniają mu działanie silnie oczyszczające i odżywiające.
Olejek z Nasion Słonecznika - jest źródłem witaminy E, nawilża i regeneruje. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i normalizujące.
Gliceryna Roślinna - ma właściwości wiążące wodę, dzięki czemu wspomaga nawilżenie. Działa zmiękczająco, łagodząco i
wzmacniająco.
Oliwa z Oliwek - działa natłuszczająco i nawilżająco. Wysoka zawartość witaminy F chroni komórki przed utratą wody. Neutralizuje
działanie wolnych rodników.
Olej Kokosowy - działa nawilżająco i zmiękczająco. Wysoka zawartość kwasu laurynowego zapewnia mu działanie przeciwbakteryjnie.
Zawarte w nim przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki.
Masło Shea - działa ochronnie, regenerująco i nawilżająco. Zabezpiecza przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych, takich
jak wiatr czy woda.
Olejek z Pestek Moreli - jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin A i E. Z łatwością się wchłania i skutecznie
nawilża.
Ekstrakt z Jabłka - zawiera wiele witamin, kwasy AHA, flawonoidy, dzięki czemu działa przeciwutleniająco, odżywczo, nawilżająco i
złuszczająco.
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Ekstrakt z Kwiatu Hibiskusa - jest naturalnym źródłem kwasu AHA co zapewnia mu działanie złuszczające. Zawiera również antocyjany,
polifenole i flawonoidy, dzięki czemu działa silnie antyoksydacyjnie.
Olej Ryżowy - zawarte w nim alantoina i kwas ferulowy wspomagają ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Działa łagodząco.
Gotu Kola - stymuluje syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego. Wykazuje właściwości antyseptyczne i kojące.
Ekstrakt z Winogron - są źródłem licznych witamin i minerałów. Zawarty w nich resweratrol skutecznie neutralizuje działanie wolnych
rodników.
Ekstrakt z Owsa - jest źródłem polifenoli, które zapewniają mu działanie antyoksydacyjne. Wykazuje właściwości łagodzące i
zmiękczające. Oczyszcza i wspiera regenerację.
Witamina E - jest silnym przeciwutleniaczem. Nawilża, natłuszcza, odżywia i wspiera regenerację.
Sposób użycia:
Nałożyć maskę na twarz i szyję. Pozostawić na 15 minut, a następnie zmyć ciepłą wodą. Maska nie wysycha, pozostawiając skórę
odżywioną i nawilżoną.
Skład/INCI:
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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