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EQUILIBRA ARGANOWY NAWILŻAJĄCY KREM DO TWARZY
75ml
 

Cena: 19,34 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać krem

Producent APS IMPORT-EXPORT

Opis produktu
 

EQUILIBRA ARGANOWY NAWILŻAJĄCY KREM DO TWARZY, 75 ML

**Wskazania:**

Nawilża, wygładza i chroni skórę przed działaniem czynników zewnętrznych. Ma lekką konsystencję, dobrze się wchłania. Do wszystkich
typów skóry.

**Opis działania:**

Arganowy krem do twarzy o właściwościach nawilżających zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego. Jest łagodny i
bezpieczny dla skóry, nie powoduje podrażnień, może być stosowany do każdego rodzaju skóry, w tym delikatnej i wrażliwej. Ma lekką
konsystencję, szybko się wchłania, nie pozostawia na skórze tłustej warstwy. Zawarty w jego składzie olej arganowy chroni skórę przed
działaniem wolnych rodników i czynników zewnętrznych, poprawia jej elastyczność, wzmacnia stopień nawilżenia. Jego działanie
uzupełniają olej ze słodkich migdałów, wyciąg z gardenii, olej z pestek winogron, kwas hialuronowy i witamina E. Krem nie zawiera
olejów mineralnych, wazeliny, parabenów, silikonów i donorów formaldehydu. W jego składzie nie ma też sztucznych dodatków, a
kompozycja zapachowa nie zawiera alergenów.
 
Działanie:
- nawilża skórę
- chroni przed działaniem czynników zewnętrznych
- neutralizuje działanie wolnych rodników
- odżywia 
- zmiękcza i wygładza
 
Zalety:
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- 98% składników naturalnego pochodzenia
- odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, w tym wrażliwej
- lekka konsystencja
- dobrze się wchłania
- nie pozostawia tłustej warstwy
- nie zawiera olejów mineralnych, wazeliny i silikonów
- nie zawiera parabenów i donorów formaldehydu
- bez dodatku sztucznych barwników
- kompozycja zapachowa wolna od alergenów
- przebadany dermatologicznie

**Sposób użycia:**

Stosować rano i/lub wieczorm na idealnie oczyszczoną skórę twarzy, delikatnie wmasować, aż do całkowitego wchłonięcia.

**Składniki:**

Aqua (Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glyceryl Stearate SE, Ethylhexyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Aluminum
Starch Octenylsuccinate, Argania Spinosa Kernel Oil, Glycerin, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Gardenia Florida Fruit Extract, Tocopheryl
Acetate, Sodium Hyaluronate, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, Sodium Stearoyl
Glutamate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Dehydroacetic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide.

**Wielkość opakowania:**

75 ml

**Producent:**

APS Import-Export sp. z o.o.
Ul. Witosa 3
20-315 Lublin

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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