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Aloesove odżywczy krem do twarzy na noc 50 ml
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

ALOESOVE to seria kosmetyków bazująca na najwyższej jakości ekstrakcie z aloesu, pochodzącym z upraw ekologicznych i
posiadającym certyfikat UE dla rolnictwa ekologicznego. Wysoka jakość surowca jest potwierdzona znakiem IASC (International
Aloe Science Council).
Wykorzystany surowiec to 200-krotnie zatężony standaryzowany ekstrakt z aloesu, który został poddany procesowi liofilizacji.
Szybka obróbka liści po zbiorze pozwala zachować aktywność biologiczną i zapobiega degradacji bakterii. Dzięki procesowi
liofilizacji ekstraktu, kosmetyki ALOESOVE posiadają w swoim składzie minimum 20% czystego organicznego soku z aloesu.

Kosmetyki ALOESOVE to również kosmetyki nieszkodliwe dla środowiska, biodegradowalne, posiadające tylko składniki
pochodzenia roślinnego i które w 100% spełniają kryteria dla kosmetyków naturalnych. Ponadto w recepturach
kosmetyków ALOESOVE zastosowano kompozycje olejków eterycznych, aby nadać produktom świeże, przyjemne i
całkowicie naturalne zapachy.
Kosmetyki ALOESOVE nie są komedogenne i mogą być stosowane przez wszystkie typy cer. Dedykowane są przede
wszystkim cerom wymagającym mocnego nawilżenia, bez nadmiernego obciążenia skóry. Mogą być stosowane w ciąży
i w czasie karmienia piersią.

W serii ALOESOVE wspólnym elementem jest także obecność ekstraktu z miłorzębu japońskiego, który znany jest z właściwości
antyoksydacyjnych (potencjał anti-OX porównywalny z witaminą C), przeciwstarzeniowych i wzmacniających naczynka.

Składniki
Aqua, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Sorbitan Stearate, Sucrose
Cocoate, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Glyceryl Stearate, Panthenol, Lecithin, Stearic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Extract,
Ginkgo Biloba Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Xanthan Gum, Lavandula Angustifolia
Oil, Thymus Vulgaris (Thyme) Oil, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Juniperus Communis Fruit Oil, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid,
Limonene, Linalool.

Charakterystyka
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Krem na noc przeznaczony do codziennej pielęgnacji każdego typu cery. Zawiera oleje roślinne o cennych właściwościach
regenerujących i przeciwstarzeniowych (z wiesiołka, jojoba i z pestek winogron).
Masło Shea w połączeniu z alantoiną odżywiają i wspomagają odnowę komórkową, a organiczny ekstrakt z aloesu utrzymuje
odpowiedni poziom nawilżenia. Zawarty w kremie kompleks naturalnych olejków eterycznych łagodzi i przygotowuje skórę do
nocnej odnowy. W uzupełnieniu codziennej pielęgnacji rekomenduje się stosowanie Nawilżającego kremu do twarzy na dzień.

Stosowanie
Dozę kremu nanieść na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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