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EQUILIBRA PEELING ENERGETYZUJĄCO-TONIZUJĄCY
600G
 

Cena: 31,98 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 600g

Postać peeling

Producent APS IMPORT-EXPORT

Opis produktu
 

EQUILIBRA Tonizująco-energetyzujący peeling solny 600g

Wskazania:

Aloes doskonale nawilża i regeneruje skórę, przyspiesza gojenie się ran i sprawia, że włosy nabierają blasku. Kosmetyki z aloesem mogą
stosować kobiety w każdym wieku niezależnie od rodzaju cery.
 
Tonizujący peeling solny do ciała Equilibra odświeża, tonizuje i orzeźwia. Skutecznie złuszcza i wyrównuje nierówności, pozostawiając
skórę gładką i napiętą. Z efektem chłodzącym.
Peeling zawierający sole morskie, oleje oraz ekstrakty roślinne, dzięki czemu nie tylko znakomicie złuszcza i wygładza, ale też pielęgnuje
i odżywia skórę. Kryształki soli usuwają martwe komórki naskórka i pomagają oczyścić skórę z zanieczyszczeń, brudu, kurzu i łoju,
ponadto nasycają skórę cennymi minerałami, co wpływa na poprawę jej jędrności. Działanie ujędrniające wzmacnia olej z pestek
winogron, który pozostawia skórę przyjemnie napiętą i wygładza jej nierówności.
Peeling zawiera mentol, dzięki czemu pozostawia przyjemne uczucie odświeżenia na skórze. Wyciągi z wąkroty azjatyckiej, kasztanowca
oraz bluszczu zapewniają skórze ochronę podczas zabiegu i zmniejszają podrażnienia, ponadto działają przeciwbakteryjnie. Skóra po
peelingowaniu jest przyjemnie odświeżona i stonizowana za sprawą olejku pomarańczowego.

Opis działania:

złuszcza i oczyszcza
odświeża i tonizuje
poprawia jędrność
wygładza
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działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie

Sposób użycia:

Przy pomocy dołączonej szpatułki wymieszaj produkt. Następnie nanieś na mokre ciało i lekko masując wetrzyj w skórę zwracając
szczególną uwagę na miejsca wymagające złuszczenia. Po kilku minutach spłucz obficie wodą.

Składniki:

Sodium Chloride, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Zea Mays (Corn)
Germ Oil, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Citrus
Aurantium Dulcis Peel Oil Expressed, Menthol, Retinyl Palmitate, Tocopherol, BHA, D-Limonene*. * From Essential Oil Lecithin,
Tocopherol, Citric Acid.

Wielkość opakowania:

600 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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