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MAKE ME BIO Garden Roses
Krem nawilżający sucha
Cena

54,00 zł

Opis produktu
Cera: Sucha i wrażliwa
Efekt: Skóra zregenerowana, nawilżona i pełna blasku
Sposób użycia: Nałożyć krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wmasować. Stosować rano i wieczorem.
Skład:
- Olej 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.
- Masło mango - działa zmiękczająco i łagodząco. To idealny składnik dla skóry podrażnionej i przesuszonej, którą regeneruje i silnie nawilża. Ten naturalny filtr słoneczny wspomaga odnowę
skóry i zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu się.
- Olej 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.
- Olejek jojba - działa normalizująco i pielęgnująco. Struktura olejku zbliżona jest do sebum wydzielanego przez skórę, dzięki czemu wytwarza on naturalną barierę ochronną na jej powierzchni,
która w przypadku skóry suchej jest na bardzo niskim poziomie. Dzięki olejkowi skóra jest miękka, jędrna i optymalnie nawilżona.
- Woda różana - działa oczyszczająco i łagodząco. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom tonizującym, nadaje skórze blask, odżywia i przywraca równowagę skórze. Woda różana łagodzi
stany zapalne i podrażnienia, otulając skórę kwiatowym zapachem.
TERMIN WAŻNOŚCI: 12.2020

Skład
Aqua (Woda), Rosa Damascena (Róża Damasceńska) Flower Water*, Prunus Amygdalus Dulcis (Słodkie Migdały) Oil*,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Mangifera Indica (Masło Mango) Seed Butter, Macadamia Ternifolia
(Makadamia) Seed Oil*, Glyceryl Stearate, Cetearyl Glucoside, Cetyl Alcohol, Glycerin, Tocopherol (Witamina E),
Helianthus Annuus (Słonecznik) Seed Oil, Stearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Rosa Damascena
(Róża Damasceńska) Flower Extract, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower Oil*, Eugenol**, Geraniol**,
Citronellol**, Linalool**. *z upraw organicznych **naturalnie występujący w olejkach eterycznych
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