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Anthyllis
Przeciwzmarszczkowy krem
ECO BIO 50 ml
Cena

28,40 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu

Anthyllis, Pierpaoli Przeciwzmarszczkowy krem do
twarzy z fitokompleksem z otr?b pszenicy i wyci?giem
z winogron, ECO BIO, 50 ml
Krem do twarzy Anthyllis z fitokompleksem z otr?b pszenicy i wyci?giem z winogron posiada znakomite w?a?ciwo?ci wyg?adzaj?ce:
wype?nia zmarszczki, uj?drnia i uelastycznia skór?. Wzmacnia napi?cie skóry i poprawia jej koloryt. Jest dedykowany skórze normalnej,
wra?liwej i dojrza?ej.
Zosta? stworzony na bazie naturalnych sk?adników, w tym aktywnych surfaktantów ro?linnych z biologicznych upraw. Znajdziemy w nim
prawdziwe bogactwo ekstraktów i olejków ro?linnych, które dzia?aj? nawil?aj?co, zapobiegaj? powstawaniu zmarszczek i wyrównuj? powsta?e
wcze?niej niedoskona?o?ci.
Zawiera p?ynny wyci?g z otr?bów pszenicy i winoro?li oraz resveratrol, które nale?? do najbardziej znanych sk?adników bogatych w
neutralizuj?ce szkodliwe dzia?anie wolnych rodników biofenole. Dzi?ki nim kosmetyk wykazuje silne w?a?ciwo?ci antyoksydacyjne,
stale kontrolowane przez niezale?ne laboratorium zewn?trzne.
Z kolei karob, czyli m?czka chleba ?wi?toja?skiego, jest znanym ?rodkiem nawil?aj?cym i wspieraj?cym warstw? ochronn? skóry. Nadaje jej
elastyczno?ci i dzia?a b?onotwórczo.
Krem przeciwzmarszczkowy Anthyllis wspiera walk? ze zmarszczkami i przeciwdzia?a procesom starzenia si?. Regularne stosowanie
kremu sprawi, ?e skóra b?dzie g?adsza, j?drniejsza i bardziej elastyczna, a nierówno?ci stan? si? mniej widoczne.
Dlaczego warto wybra? przeciwzmarszczkowy krem do twarzy Anthyllis?
Cz?sto pytacie nas o kosmetyki, w których nie ma SLS, SLES, parabenów, PEG i innych silikonów, bo te sk?adniki budz? Wasze obawy.
Wiemy o tym i pami?tamy. Podobnie jak Wy w wyborze kosmetyków kierujemy si? przede wszystkim trosk? o zdrowie.
Co wyró?nia przeciwzmarszczkowy krem do twarzy Anthyllis:
skutecznie przeciwdzia?a procesom starzenia si? skóry,
posiada znakomite w?a?ciwo?ci wyg?adzaj?ce: wype?nia zmarszczki, wzmacnia napi?cie skóry i uelastycznia j?, a
tak?e poprawia jej koloryt,
jest testowany dermatologicznie - odpowiedni tak?e dla osób ze sk?onno?ci? do reakcji alergicznych,
wykazuje silne w?a?ciwo?ci antyoksydacyjne dzi?ki bogatym w biofenole wyci?gom z otr?bów pszenicy i winoro?li
oraz resveratrolowi,
zawiera naturalne emolienty - m.in. olej ze s?odkich migda?ów, oliw? z oliwek, olej kokosowy,
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zawiera naturalne olejki eteryczne lub zapachy identyczne z naturalnymi, rekomendowane przez instytucje certyfikuj?ce,
zawiera emulgatory i konserwanty rekomendowane przez ekologiczne instytucje certyfikuj?ce,
zosta? wzbogacony o sok a aloesu, który koi i ?agodzi podra?nienia skórne,
jest wega?ski,
jest testowany na zawarto?? niklu, chromu i kobaltu
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