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Ava Aloe Organic serum do twarzy anti - aging 30 ml
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

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
Ingredients (INCI): Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Lavandula Angustifolia Flower Water*, Glycerin, Sodium PCA, Camellia Sinensis
Leaf Extract*, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract* *, Beta-Glucan, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Phytate, Polyglyceryl-4
Caprate, Xanthan Gum, Sodium Dehydroacetate, Maltodextrin, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl
Alcohol, Parfum, Citronellol, Geraniol, Linalool.

* składniki z plantacji monitorowanych
* * wykonane z organicznych składników

99% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego
20% składników organicznych z plantacji monitorowanych

Charakterystyka
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Wyjątkowo aktywna kompozycja ekologicznych składników o szerokim spektrum działania dobrana z myślą o najbardziej
wymagających typach skóry.
Serum łagodzi podrażnienia już po 2 godzinach od aplikacji, hamuje powstawanie wolnych rodników, głęboko nawilża.
Skutecznie walczy z oznakami starzenia skóry poprzez redukcję widoczności zmarszczek oraz stymulację jej naturalnych
procesów regeneracyjnych.

Działanie odmładzające serum wynika z połączenia organicznych ekstraktów z aloesu, opuncji figowej i zielonej
herbaty oraz hydrolatu lawendowego. Żelowa konsystencja pozwala na wchłonięcie się większej ilości substancji
aktywnych pozostawiając skórę gładką, jędrną, elastyczną, odświeżoną i nawilżoną.

Stosowanie
Nałóż serum jako pierwszy krok przed Kremem na noc lub na dzień z serii ALOE ORGANIC. Pozostaw do wchłonięcia. Stosuj w
zależności od potrzeb.

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