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ZIAJA MED KURACJA SKÓRY WOKÓŁ OCZU ŻEL POD OCZY
KORYGUJĄCY CIENIE15ml
 

Cena: 9,75 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać -

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

Opis produktu
 

ZIAJA MED KURACJA SKÓRY WOKÓŁ OCZU ŻEL POD OCZY KORYGUJĄCY CIENIE, 15 ML

**Wskazania:**

Żel korygujący cienie - przeznaczony do codziennej pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Rozjaśnia zacienienia oraz zapewnia
optymalne nawilżenie.

**Opis działania:**

Żel pod oczy korygujący cienie, Ziaja Med

Posiada lekką konsystencję, która zapewnia przyjemne uczucie chłodu.
Przyczynia się do zredukowania cieni pod oczami.
Rozjaśnia naskórek.
Ujednolica koloryt skóry.
Intensywnie nawilża.
Delikatnie napina delikatną skórę wokół oczu.
Ogranicza ryzyko migracji kosmetyku do worka spojówkowego.
Substancja czynna aktywuje enzymy odpowiedzialne za oczyszczanie komórek naskórka z produktów rozpadu hemoglobiny.

Składniki aktywne:
Haloxyl - kompleks substancji skutecznie zmniejszających cienie pod oczami. Zawiera peptydy flawonoid oraz chryzynę. Zwiększa
jędrność i elastyczność skóry wokół oczu oraz wzmacnia strukturę podtrzymującą sieć naczyń kapilarnych. Rozjaśnia przebarwienia
oraz ujednolica koloryt skóry.
N-hydroxysuccinimide (NHS) - posiada zdolność tworzenia kompleksów z żelazem, przekształcając je w formę nieszkodliwą i łatwą do
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usunięcia.
2% Matrykiny-pal-ghk, pal-gqpr - zapobiegają wiotczeniu skóry, poprawiają jej napięcie i sprężystość.
D-panthenol -  działa nawilżająco, uelastyczniająco i zmiękczająco. Łagodzi podrażnienia naskórka.

**Sposób użycia:**

Żel redukujący nadwrażliwość oczu, Ziaja Med nanieść na skórę pod oczami i na powiek. Następnie delikatnie wklepać.

**Składniki:**

Aqua, Glycerin, Steareth-20, N-Hydroxyysucciniamide, Chrysin, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Propylene
Glycol, Panthenol, Carbomer, Diazolidinyl Urea, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben,
Isobutylparaben, Sodium Hydroxide.

**Wielkość opakowania:**

15 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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