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Link do produktu: https://www.spadomowe.pl/make-me-bio-zestaw-orange-energy-twarz-dlonie-p-988.html

MAKE ME BIO Zestaw Orange
Energy twarz dłonie
Cena

78,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Zestaw składa się z następujących produktów:

Orange Energy – krem dla skóry normalnej i wrażliwej
Woda Różana - hydrolat z Róży Damasceńskiej
Winter Care - limitowana edycja kremu do rąk
Marzysz o zawsze delikatnych i miękkich w dotyku dłoniach?
Sięgnij po intensywnie regenerujący krem do rąk, który poprawi kondycję skóry i oszołomi Cię pięknym cynamonowo – pomarańczowym zapachem.
Odkryj niezrównane właściwości wyjątkowych składników.
Naturalnie z Make Me Bio.

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.
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