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

ZESTAW KREM AQUA LIGHT+WODA RÓŻANA+KREM DO
RĄK (MAKE ME BIO)
Cena: 78,12 PLN

Opis produktu
ZESTAW KREM AQUA LIGHT+WODA RÓŻANA+KREM DO RĄK (MAKE ME BIO)
Zestaw składa się z następujących produktów:
Aqua Light – lekki krem dla skóry tłustej i mieszanej:
Skład:
Olejek z grejpfruta- działa odprężająco i tonizująco. Wysoka zawartość polifenoli, antyoksydantów i witaminy C niweluje
nadmierne wydzielanie sebum, normalizuje i wspomaga walkę z niedoskonałościami. Ekstrakt wzmacnia naczynia krwionośne i
odpręża skórę.
Woda z kwiatu gorzkiej pomarańczy - działa antybakteryjnie i ściągająco. Normalizuje wydzielanie sebum tonizując i
odświeżając skórę. Wspomaga ukrwienie skóry, łagodzi podrażnienia i skutecznie nawilża.
Olejek z orzechów laskowych - działa regenerująco i stabilizująco. Wnika głęboko w skórę wzmacniając ścianki naczyń
krwionośnych, poprawiając krążenie oraz normalizując poziom wydzielania sebum. Sprawia, że skóra staje się bardziej miękka i
elastyczna.
Olejek jojoba - działa normalizująco i pielęgnująco. Struktura olejku zbliżona jest do sebum wydzielanego przez skórę, dzięki
czemu, w przypadku skóry tłustej, hamuje aktywność gruczołów łojowych, zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia i blask.
Dzięki olejkowi skóra jest miękka i jędrna.
Cera: Tłusta i mieszana
Efekt: Skóra matowa, optymalnie nawilżona i wzmocniona
Sposób użycia:
Nałożyć krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wmasować. Stosować rano i wieczorem.
60ml
Woda Różana - hydrolat z Róży Damasceńskiej:
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Działa tonizująco i odżywczo. Regeneruje zmęczoną i dojrzałą cerę, przywracając jej naturalny blask. Głęboko oczyszcza, zmniejszając
zmiany trądzikowe, a także rozjaśnia cerę. Uelastycznia naskórek, widocznie wygładza, a także doskonale nawilża. Po naniesieniu na
włosy, sprawia że stają się one bardziej elastyczne, zregenerowane i odżywione. Działa kojąco na zmysły, dzięki pięknemu,
utrzymującemu się przez długi czas, różanemu zapachowi. Może być także nakładany na włosy, dzięki czemu będą one sprężyste, pełne
blasku i miękkie w dotyku.
Przeznaczona dla: Wszystkie rodzaje skóry
Efekty: Skóra odżywiona, wygładzona i oczyszczona.
Sposób użycia:
Po umyciu twarzy, skórę zwilżyć hydrolatem. Stosować rano i wieczorem lub częściej w zależności od potrzeb. Wygodny atomizer
pozwala na równomierne nałożenie produktu.
Składniki/Ingredients (INCI): Rosa Damascena (Róża Damasceńska) Water
100ml
Winter Care - limitowana edycja kremu do rąk
Skład:
Oliwa z oliwek - działa natłuszczająco i łagodząco. Łatwo przenika w głąb skóry, a zawarta w niej witamina F, sprawia, że skóra
na dłużej pozostaje nawilżona. Leczy stany zapalne skóry, odżywia oraz zmiękcza naskórek.
Olejek z awokado - działa pielęgnująco i nawilżająco. Chroni przed działaniem wolnych rodników i szkodliwych czynników
zewnętrznych. Pobudza syntezę kolagenu, dzięki czemu skóra staje się bardziej elastyczna, a jej struktura znacząco się
poprawia. Dociera do najgłębszych warstw naskórka silnie nawilżając i odżywiając go
Olej kokosowy - działa antybakteryjnie i nawilżająco. Silnie wygładza, regeneruje odwodnioną i suchą skórę, 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.
Olejek z orzechów makadamia - działa regenerująco i antyoksydacyjne. Olejek wykazuje biozgodność ze skórą, dzięki czemu
łatwo się wchłania, nawilża i wygładza, nie wywołując reakcji alergicznych. Doskonale uelastycznia skórę i chroni przed
negatywnym działaniem wolnych rodników i promieniami UV.
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.
Ekstrakt z pestek śliwki - działa przeciwzmarszczkowo i pielęgnująco. Dzięki wysokiej zawartości fitosteroli roślinnych ekstrakt
łagodzi podrażnienia i wykazuje silne działanie nawilżające. Nienasycone kwasy tłuszczowe takie jak omega-6 i omega – 9, które
są naturalnym składnikiem płaszcza lipidowego skóry, wzmacniają barierę ochronną skóry, przeciwdziałają wiotczeniu i
uelastyczniają naskórek.
Efekt: Skóra zregenerowana, nawilżona i bardziej elastyczna
Sposób użycia:
Krem do rąk można stosować wielokrotnie w ciągu dnia. Niewielką ilość kremu należy nałożyć na wierzch dłoni, rozsmarować na
dłoniach i wmasować do momentu wchłonięcia się kosmetyku.
30ml
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