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ZIAJA CUPUACU, KRYSTALICZNY PEELING CUKROWY
ZŁUSZCZAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 200 ML
 

Cena: 13,60 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać peeling

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Opis produktu
 

ZIAJA CUPUACU, KRYSTALICZNY PEELING CUKROWY ZŁUSZCZAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY, 200 ML

**Wskazania:**

Krystaliczny peeling cukrowy, złuszczająco-wygładzający - dzięki zawartości masła cupuacu i karite oraz oleju z orzechów brazylijskich i
macadamia, pozostawia skórę optymalnie nawilżoną i wygładzoną.

**Opis działania:**

Krystaliczny peeling cukrowy złuszczająco-wygładzający, Ziaja Cupuacu

Zapewnia keratynową odnowę naskórka.
Stosowany regularnie przyczynia się do poprawy nawilżenia oraz zwiększenia elastyczności i jędrności skóry.
Pomaga zniwelować nadmierne łuszczenie, szorstkość oraz suchość naskórka.
Skóra staje się miękka oraz zyskuje młodszy wygląd.
Zabezpiecza ją przed wysuszeniem.
Naskórek jest delikatnie natłuszczony.
Masła zawarte w składzie peelingu tworzą na skórze satynowy, ochronny film.
Łupiny orzecha oraz cukier działają złuszczająco, pozostawiając wygładzony naskórek oraz aktywizują skórę w czasie masowania.
Peeling posiada bogatą konsystencję oraz pobudzający zmysły zapach.

Składniki aktywne:
Olej z orzechów brazylijskich - ma właściwości ochronne i odżywcze. Zapobiega transepidermalnej utracie wody, dogłębnie nawilża,
uelastycznia i jednocześnie wzmacnia skórę.
Masło karite - inaczej "masło shea", zawiera witaminę E, sterole, trójglicerydy oraz kwasy tłuszczowe: palmitynowy, stearynowy, oleinowy
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i linolowy. Dogłębnie nawilża i natłuszcza skórę. Działa regenerująco oraz chroni cement międzykomórkowy przed uszkodzeniami.
Masło Cupuacu - ma wysoką odporność na jełczenie. Jest bogatym źródłem nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych
oraz fitosteroli. Odżywia, regeneruje, dogłębnie nawilża oraz zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.
Odpowiedni szczególnie do skóry suchej i zniszczonej - zmiękcza ją oraz zwiększa jej elastyczność.
Olej makadamia - zawiera do 22% kwasu palmitooleinowego, który jest jednym z ważniejszych kwasów tłuszczowych w lipidach
naskórka. Jest kompatybilny ze skórą oraz posiada właściwości zmiękczające, nawilżające i natłuszczające. Jest bezpieczny do
pielęgnacji wrażliwej skóry dziecka.

**Sposób użycia:**

Nanieść cukrowy peeling, Ziaja Cupuacu na zwilżoną skórę, masować okrężnymi ruchami. Następnie spłukać ciepłą wodą.
Może być stosowany codziennie. 

**Składniki:**

Sucrose, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cera Microcrystallina (Microcrystalline Wax), Paraffin, Elaeis Guineensis (Palm) Oil, Isopropyl
Myristate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Cera Alba (Beeswax), Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Juglans Regia (Walnut)
Shell Powder, Bertholletia Excelsa Seed Oil, Tocopherol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Gossypuim Herbaceum (Cotton) Seed Oil,
Squalane, Theobroma Grandiflorum Seed Butter, Hydrogenated Castor Oil, Parfum (Fragrance).

**Wielkość opakowania:**

200 ml

**Producent:**

ZIAJA 
Jesienna 9 
Gdańsk

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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