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Ava Aloe Organic krem pod oczy anti - aging 15 ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 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*, Glycerin, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Cetearyl Olivate,
Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, Olea Europaea Fruit Oil, Squalane, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract* *,
Sodium PCA, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Phytosterols, Hydrogenated Vegetable Oil, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Cocos
Nucifera Oil, Sodium Phytate, Beta-sitosterol, Tocopherol, Squalene, Glyceryl Stearate, Glyceryl Linolenate, Sodium Dehydroacetate,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid.

* składniki z plantacji monitorowanych
* * wykonane z organicznych składników
98% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego
24% składników organicznych z plantacji monitorowanych

Charakterystyka
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Wyjątkowo skuteczny naturalny i organiczny, certyfikowany krem pod oczy zapobiega starzeniu się skóry chroniąc ją przed
negatywnymi wpływami czynników zewnętrznych i wysuszeniem. Zawiera kompozycję ekstraktów z opuncji figowej, znanej z
silnego działania odżywczego i nawilżającego oraz z aloesu, o właściwościach regenerujących i odmładzających. Lekka
konsystencja kremu ułatwia przenikanie składników aktywnych do najgłębszych warstw naskórka.

Wzbogacony w naturalny beta-glukan pozyskiwany z pędów owsa, emolienty z oliwy z oliwek, olej
macadamia długotrwale nawilża, łagodzi podrażnienia wokół oczu, napina i wygładza skórę, redukuje widoczne
zmarszczki. Skóra wokół oczu odzyskuje sprężystość, elastyczność i młodszy wygląd.

Stosowanie
Nałożyć rano i wieczorem na czystą skórę wokół oczu, wykonując jednocześnie delikatny masaż. Starać się nie naciągać skóry. Idealny
pod makijaż. Zachować odstęp od worka spojówkowego.

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