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FROJO La-le Maska do twarzy
burak-malina 120ml
Cena

24,40 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
FROJO Maska do twarzy burak-malina

Maska, która cudownie uelastyczni i wygładzi skórę przez co stanie się ona widocznie młodsza i bardziej promienna. Różnorodność zawartych w niej składników sprawia, że świetnie sprawdzi
się zarówno przy cerze dojrzałej, wrażliwej jak i problematycznej ze skłonnościami do zaskórników i wyprysków.
Olej ryżowy – posiada właściwości przeciwzmarszczkowe i przeciwstarzeniowe. Doskonale pielęgnuje i regeneruje skórę. Wykazuje działanie przeciwutleniające i chroni skórę przed
szkodliwym promieniowaniem UV. Zawartość witaminy E pomaga chronić włókna kolagenowe , korzystnie wpływa na gospodarkę wodną skóry.
Olej z pestek malin – w swoim składzie zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe (Omega-3 i Omega-6). Pomagają one zadbać o odpowiednie nawilżenie skóry oraz pomagają zachować
jednolity koloryt skóry poprzez hamowanie produkcji melaniny. Ponadto wykazuje działanie antyoksydacyjne, antyseptyczne i antybakteryjne jednocześnie sprzyjając redukcji rumienia i gojeniu
się ran. Dzięki swojej lekkiej konsystencji nie zatyka porów.
Ekstrakt z malin - działa łagodząco i odświeżająco na skórę, łagodzi podrażnienia, koi, poprawia jej wygląd. Dzięki obecności między innymi kwasu salicylowego wspomaga pielęgnację cery
tłustej i trądzikowej, zapobiega produkcji nadmiaru sebum.
Ekstrakt z buraka – działa silnie wygładzająco i odżywczo. Doskonale nawilża skórę. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C pomaga w pozbyciu się przebarwień i wyrównuje koloryt skóry.
Witamina E – nazywana witaminą młodości. Dzięki silnym właściwością przeciwutleniającym powstrzymuje procesy starzenia się skóry, redukuje zmarszczki. Chroni przed szkodliwym
promieniowaniem UV. Wspomaga skórę problematyczną w walce z trądzikiem, łuszczycą i egzemą.
Stosowanie: do codziennego stosowania. Nakładamy na twarz (najlepiej zwilżoną hydrolatem lub wodą) i trzymamy około 15-20 minut. Następnie zmywamy produkt z twarzy i cieszymy się
gładką i promienną buzią :)
Pojemność: 120 ml (słoik szklany)
Może zawierać olejek eteryczny lub kompozycję zapachową (patrz "Skład"). Przed użyciem wypróbować na małym fragmencie skóry.
Produkt naturalny, wytwarzany w małych partiach – mogą pojawić się różnice w kolorze, zapachu i konsystencji. Nie zmienia to jednak działania produktu

Skład
Montmorillonite (red clay), Diatomaceous Earth, Vitis Vinifera Seed Oil, Gossypium (Cotton) Seed Oil, Beta Vulgaris
(Beet) Root Extract, Oryza Sativa Bran Oil, Rubus Idaeus (Raspberry) Extract Powder, Tocopheryl Acetate, Parfum
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