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ZIAJA REMODELING 60+ KREM POD OCZY KORYGUJĄCY
ZMARSZCZKI 15ml
 

Cena: 8,65 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać krem pod oczy

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

Opis produktu
 

ZIAJA REMODELING KREM POD OCZY KORYGUJĄCY ZMARSZCZKI 15ML

**Wskazania:**

Ziaja Remodeling 60+ krem pod oczy korygujący zmarszczki to kosmetyk przeznaczony do codziennego stosowania w celu pielęgnacji
skóry wokół oczu, szczególnie dojrzałej.

**Opis działania:**

Ziaja Remodeling 60+ krem pod oczy korygujący zmarszczki nadaje się do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej. Za działanie
kosmetyku odpowiadają składniki aktywne działające na najważniejsze procesy odnowy skóry spowolnione z wiekiem. Pierwszym z nich
są peptydy kolagenowe (analog unikatowej sekwencji naturalnego kolagenu), które zapewniają stabilność strukturalną skóry poprzez
wzrost syntezy kolagenu i ochronę włókien elastyny. Kwas hialuronowy zapewnia wzrost hydrodynamiki i elastyczności skóry.
Natomiast czerwono - złoty szafran zawiera flawonoidy i antyoksydanty działające przeciwstarzeniowo. Krem zapewnia peptydowo -
hialuronowy remodeling dojrzałej skóry pod oczami. Wygładza skórę wokół oczu najbardziej podatną na wiotczenie, wypełniając
odwracalne nierówności powstałe pod wpływem zmęczenia. Redukuje ilość, powierzchnię i objętość zmarszczek. Rozświetla i
ujednolica koloryt oraz zapewnia skórze promienny wygląd. Jednorazowa aplikacja znacząco poprawia stopień nawilżenia skóry. Działa
łagodnie nie powodując podrażnień, również przy nadwrażliwości oczu. Krem charakteryzuje pH naturalne dla skóry. Został
przetestowany dermatologicznie i alergologicznie.

**Sposób użycia:**

Remodeling 60+ krem pod oczy korygujący zmarszczki należy nanieść na skórę wokół oczu, a następnie delikatnie wklepać.

**Składniki:**
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Aqua (Water), Glycerin, Cyclopentasiloxane, Isohexadecane, Cetearyl Ethylhaxanoate, Cetyl Palmitate, Elaeis Guineensis (Palm) Oil,
Steareth-2, Steareth-21, Glyceryl Stearate Citrate, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Calendula Officinalis Flower Extract, Butylene Glycol,
Hexapeptide-9, Lysine HCI, Lecithin, Caprylyl Glycol, Tripeptide-10 Citrulline, Crocus Sativus Stigma Extract, Calcium Gluconate, Sodium
Hyaluronate, Sodium Polyacrylate, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Polysorbate 80, Mica, Titanium
Dioxide, DMDM Hydantoin, Methylparaben, Ethylparaben.

**Wielkość opakowania:**

15ml

**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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