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

RECEPTURA 171 ODŻYWIANIE (MAKE ME BIO) 50ml
Cena: 58,62 PLN

Opis produktu
RECEPTURA 171 ODŻYWIANIE (MAKE ME BIO) 50ml
Krem polecany dla wszystkich rodzajów cery, szczególnie dla skóry pozbawionej blasku.
Odżywia, nawilża i uelastycznia skórę.
Olej z pestek moreli działa nawilżająco i ujędrniająco. Ma lekką i delikatną konsystencję, a także zdolność do łatwego wnikania w
głębokie warstwy naskórka. Bogaty w witaminy wykazuje właściwości nawilżające, a także odżywiające skórę.
Olej z pestek malin działa ochronnie i łagodząco. Pełni funkcję naturalnego filtra przeciwsłonecznego, poprawia barierę lipidową
naskórka, a także wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu chroni przed fotostarzeniem się skóry. Działa przeciwzapalnie i
łagodząco przy wszelkich zmianach skórnych.
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.
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.
Olejek arganowy działa przeciwzmarszczkowo i pielęgnująco. Zawarta w olejku witamina E ma silne działanie odmładzające, spłyca
zmarszczki i opóźnia procesy starzenia się skóry. Doskonale nawilża i poprawia elastyczność skóry.
Sposób użycia:
Nałożyć krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wmasować. Stosować codziennie rano.
Skład:
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Aqua (Woda), Prunus Armeniaca (Morela) Kernel Oil*, Glycerin, Cetearyl Glucoside, Cetyl Alcohol, Panthenol, Argania Spinosa (Argan)
Kernel Oil*, Squalane (Skwalan z Oliwy z Oliwek), Macadamia Ternifolia (Makadamia) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Masło Shea)
Butter*, Rubus Idaeus (Malina) Seed Oil, Tocopherol (Witamina E), Helianthus Annuus (Słonecznik) Seed Oil, Stearyl Alcohol, Benzyl
Alcohol, Dehydroacetic Acid, Citrus Nobilis (Mandarynka) Peel Oil*, Citrus Reticulata (Tangerynka) Peel Oil*, Citrus Aurantium Bergamia
(Bergamotka) Fruit Oil, Limonene, Linalool. *z upraw organicznych naturalnie występujący w olejkach eterycznych.
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