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Ava Aloe Organic krem na noc anti - aging 50 ml
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent AVA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Laboratorium Kosmetyczne AVA to pierwsza polska firma, która otrzymała certyfikat ECOCERT oraz licencję na produkowanie
ekologicznych kosmetyków. Nasze produkty podlegają rygorystycznej kontroli i spełniają najwyższe normy jakości,
bezpieczeństwa oraz naturalności zgodnie z wymogami i instytucji certyfikującej ECOCERT z Francji.
Nasze kosmetyki ekologiczne to najlepszy wybór dla wymagających – dzięki nim możesz pielęgnować swoją skórę tak, jak
chciała tego natura!
Kosmetyki ekologiczne Laboratorium Kosmetycznego AVA to:

najwyższy stopień naturalności potwierdzony certyfikatem ECOCERT
wysoka skuteczność działania
bezpieczeństwo dzięki braku sztucznych dodatków
dopasowanie do różnych typów cery

Składniki
Aqua, Lavandula Angustifolia Flower Water*, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Olea Europaea Fruit Oil, Glycerin, Macadamia Integrifolia
Seed Oil*, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Olivate, Squalane, Sorbitan Olivate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Chamomilla Recutita Flower
Extract*, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract* *, Hydrogenated Vegetable Oil, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Cocos Nucifera Oil,
Phytic Acid, Phytosterols, Sodium PCA, Beta-sitosterol, Glyceryl Stearate, Tocopherol, Glyceryl Linolenate, Sodium Phytate, Squalene,
Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Dehydroacetate, Benzyl Alcohol, Parfum, Citronellol, Geraniol,
Linalool.

* składniki z plantacji monitorowanych
* * wykonane z organicznych składników
98% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego
31% składników organicznych z plantacji monitorowanych
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Charakterystyka

Krem z aloesem na noc anti-aging ALOE ORGANIC to całkowicie naturalny i organiczny kosmetyk przeznaczony do stosowania
na noc, który uzyskał certyfikat ECOCERT. Zadbaj o swoją skórę zgodnie z naturą!
Kosmetyk wykazuje skuteczne działanie przeciwstarzeniowe – anti-aging, aktywnie wspierając procesy regeneracji skóry
twarzy. Docierając do jej głębszych warstw, odżywia ją, zapewnia jej optymalny poziom nawilżenia, a także redukuje
podrażnienia.
Dzięki aktywnym składnikom krem z aloesem na noc anti-aging ALOE ORGANIC w wyraźny sposób zmniejsza cienkie linie i
zmarszczki na twarzy, a przy tym przeciwdziała ich pogłębianiu się. Wspiera odbudowę prawidłowej struktury skóry w trakcie
snu, dzięki temu rano jest ona jedwabiście gładka i świeża.

Zawarte w kremie naturalne oleje wspomagają jędrność skóry, jej elastyczność, gładkość, a kompozycja stworzona z
organicznego soku z liści aloesu, opuncji figowej i rumianku ma działanie długotrwale i głęboko nawilżające, redukujące
zaczerwienienia i podrażnienia.
Dodatek kwasu fitowego delikatnie złuszcza skórę, wspomagając jej regenerację. W efekcie dochodzi do rozjaśnienia
przebarwień i redukcji innych niedoskonałości, a skóra uzyskuje równomierny koloryt i blask.

Stosowanie
Każdego dnia co wieczór nanieść krem na wcześniej oczyszczoną skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. Pozostawić kosmetyk do wchłonięcia.

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