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

RECEPTURA 174 REGENERACJA (MAKE ME BIO) 50ml
Cena: 64,74 PLN

Opis produktu
RECEPTURA 174 REGENERACJA (MAKE ME BIO) 50ml
Krem do wszystkich rodzajów cery.
Skóra staje się zregenerowana, ujędrniona i odżywiona.
Olejek lawendowy działa regenerująco i wygładzająco. Wykazuje właściwości przeciwzapalne i antyseptyczne dzięki czemu pozytywnie
wpływa na skórę skłonną do niedoskonałości. Dodatkowo wpływa na zmniejszenie obrzęków i rozjaśnia cerę.
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.
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.
Olej z rokitnika działa regenerująco i przeciwzmarszczkowo. Wyraźnie wpływa na gojenie się ran, łagodzi zmiany i podrażnienia skórne
oraz likwiduje przebarwienia. Uelastycznia, nadaje skórze sprężystości oraz dogłębnie odżywia dzięki wysokiemu stężeniu kwasu
tłuszczowego Omega – 7.
Olejek z orzechów makadamia działa regenerująco i antyoksydacyjne. Olejek wykazuje biozgodność ze skórą, dzięki czemu łatwo się
wchłania, nawilża i wygładza, przy czym nie wywołuje reakcji alergicznych. Doskonale uelastycznia skórę i chroni przed negatywnym
działaniem wolnych rodników i promieniami UV.
Sposób użycia:
Nałożyć krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wmasować. Stosować codziennie wieczorem.
Skład:
Aqua (Woda), Prunus Armeniaca (Morela) Kernel Oil*, Macadamia Ternifolia (Makadamia) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Masło Shea)
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Butter*, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Cetyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Panthenol, Argania Spinosa (Argan) Kernel
Oil*, Hippophae Rhamnoides (Rokitnik) Fruit Oil, Tocopherol (Witamina E), Helianthus Annuus (Słonecznik) Seed Oil, Xanthan Gum,
Stearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Lavandula Angustifolia (Lawenda) Oil*, Linalool*, Limonene*, Geraniol*.

Plik wygenerowano: 16-01-2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

