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Link do produktu: https://www.spadomowe.pl/gocranberry-lekka-formula-krem-na-dzien-50ml-p-1037.html

GOCRANBERRY Lekka
Formuła Krem na dzień 50ml
Cena

41,50 zł

Opis produktu
Krem zapewnia głębokie nawilżenie skóry bez jej nadmiernego obciążania. Nadaje skórze świeży promienny wygląd. Łagodzi podrażnienia i swędzenie. Zapobiega przesuszeniom i nadmiernej
produkcji sebum. Dzięki lekkiej formule krem idealnie nadaje się jako baza pod makijaż. Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego (spełnia wymagania wegan i wegetarian,
produkt wegański).
Krem nawilżający do twarzy na dzień GoCranberry o lekkiej formule to kosmetyk zapewniający skórze odpowiednich składników odżywczych bez nadmiernego obciążenia. Zapobiega
nadmiernemu wydzielaniu się sebum, a dzięki swej konsystencji nadaje się pod makijaż (również mineralny).
Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, przez co może być stosowany także przez wegetarian i wegan. Został przebadany dermatologicznie.

Naturalny krem nawilżający do twarzy na dzień
Krem zawiera naturalny skład:

- ekstrakt z żurawiny, który nawilża, liftinguje, przeciwdziała procesom starzeniowym i odżywia, zapewniając witaminy i minerały;
- olej z żurawiny bogaty w witaminę E oraz kwasy omega-3, -6 i -9, które odżywiają i zapobiegają podrażnieniom;
- kwas hialuronowy będący ratunkiem dla spiechrzniętej i przesuszonej skóry, gwarantujący dodatkowo odpowiednią jędrność i elastyczność;
- olej arganowy regulujący wydzielanie się sebum, ujędrniający i sprawiający, że skóra jest wygładzona i odmłodzona;
- olej z kiełków owsa gwarantujący skórze antyoksydanty i naturalną witaminę E;
- skwalan chroniący przed negatywnym czynnikiem zewnętrznych czynników (takich jak promienie słoneczne, klimatyzacja, zanieczyszczenia i wiatr);
- witamina E neutralizująca wolne rodniki i działająca odmładzająco.
Sposób na piękną cerę dzięki naturze!
Stosowanie kremu sprawia, że skóra staje się:

- promienna;
- nawilżona;
- pozbawiona podrażnień i swędzenia.
Niewielką ilość kremu wklepuj delikatnie w skórę twarzy. Stosuj codziennie rano po dokładnym oczyszczeniu skóry.
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Skład
Aqua, Argania Spinosa Kernel Oil*, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Glycerin, Squalane*, Isopropyl
Myristate, Glyceryl Stearate*, Sorbitan Stearate*, Avena Sativa Kernel Oil, Polyglyceryl-6 Palmitate/Succinate*,
Vaccinium Macrocarpon Seed Oil, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate,
Sucrose Cocoate *, D-Panthenol, Cetearyl Alcohol*, Parfum, Xanthan Gum.
* składniki z certyfikatem ekologicznym
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