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LIERAC MLECZKO MICELARNE DO DEMAKIJAŻU, 200 ML
 

Cena: 70,36 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać mleczko

Producent Ales Groupe Lierac

Opis produktu
 

LIERAC MLECZKO MICELARNE DO DEMAKIJAŻU, 200 ML

**Wskazania:**

Mleczko micelarne Formuła wzbogacona w nawilżającą glicerynę. Idealne dla każdego rodzaju cery.

**Opis działania:**

PODWÓJNE OCZYSZCZANIE
inspirowane techniką estetyczną oczyszczania jonowego
- powierzchniowe: usuwanie makijażu i zanieczyszczeń
- głębokie: mikro-wygładzające oczyszczanie
Oparta na profesjonalnym jonowym oczyszczaniu skóry, formuła łącząca oczyszczacz "mikro-magnes", enzymatyczny mikro-eksfoliant i
wygładzający ekstrakt z lilii wodnej.
Idealne połączenie usuwające makijaż i zanieczyszczenia ze skóry, a także jej oczyszczenie z głęboko umiejscowionych zanieczyszczeń
i martwych komórek.
Mleczko micelarne to głębokie oczyszczanie w jednym kroku, która pozostawia skórę świeżą i zapobiegania oznakom starzenia.
Wyjątkowo lekka konsystencja, szybko i z łatwością oczyszcza bez konieczności spłukiwania.
Innowacyjna, aktywna formuła mleczka w kontakcie ze skórą zmienia się w wodę dla jeszcze skuteczniejszego podwójnego
oczyszczenia.
Relaksujący zapach to połączenie kwiatowych i świeżych nut jaśminy, kwiatu lotosu i gardenii.
Idealne usuwanie makijażu i zanieczyszczeń
Mikro-wygładzające oczyszczenie z głęboko umiejscowionych zanieczyszczeń i martwych komórek
DZIAŁANIE NATYCHMIASTIOWE *
95% Skóra lepiej oczyszczona
100% Delikatna, komfortowa skóra
PO 28 DNIACH *
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95% Lepsza jakość skóry
100% Gładsza skóra
* Badanie kliniczne z udziałem 22 ochotników - % satysfakcji
Aktywne składniki inspirowane techniką estetyczną oczyszczania jonowego
Oczyszczający "mikro-magnes" 
Roślinopochodny związek powierzchniowo czynny, który przyciąga, wyłapuje i rozpuszcza zanieczyszczenia -skutecznie i delikatnie
oczyszczając skórę na powierzczni i w głębi.
Enzymatyczny mikro-eksfoliant 
Mikrozłuszcza skórę eliminując martwe komórki, stymuluje odnowę komórkową.
Ochronny ekstrakt z lilii wodnej
Chroni, nawilża i wygładza skórę.
Kwas hialuronowy 
Intensywnie nawilża, wygładza i chroni skórę, działa przeciwstarzeniowo.
Roślinna gliceryna 
Wpływa na utrzymanie idealnego nawilżenia.
Aplikować za pomocą wacika kosmetycznego, przeciągając od środka do zewnętrznych partii twarzy oraz szyi. Powtarzać czynność aż
ostatni wacik będzie czysty. Odpowiedni również do demakijażu oczu.

**Sposób użycia:**

Aplikować za pomocą płatka kosmetycznego na twarz i oczy. Bez potrzeby spłukiwania.

**Składniki:**

Aqua/Water/EAU, Isohexadecane, Propanediol, Glycerin, Poloxamer 184, Squalane, Tromethamine Carbomer, Cetyl Alcohol, Propylene
Glycol, Cetyl Stearate, Isostearyl Isostearate, Potassium Cetyl Phosphate, Stearic Acid, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA, Glycol
Acid, Lactic Acid, Malic Acid, Sodium Dilauramidoglutamide Lysine, Sodium Hyaluronate, Nymphaea Alba Flower Extract, Ananas Sativus
(Pineaplle) Fruit Extract, Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Parfum/ Fragrance.

**Wielkość opakowania:**

200 ml

**Producent:**

Ales Groupe Polska Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 95
02-797 Warszawa

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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