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Ava Beauty Home Care krem z fitohormonami 100 ml
 

Cena: 29,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Kremy

Producent AVA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

AVA BEAUTY HOME CARE to seria kosmetyków opracowana na bazie kosmetyków profesjonalnych przeznaczona do
codziennej, ale wyjątkowo intensywnej pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu.

Formuły preparatów zawierają takie składniki aktywne takie jak enzymy roślinne, kwas hialuronowy, fitohormony, DNA
morskie, koenzym Q10, wyciąg z alg morskich, witaminy A, C, E.

Dzięki ich właściwościom kosmetyki serii Beauty Home Spa doskonale oczyszczają, odżywiają, nawilżają, i regenerują skórę.
Tak skomponowane składniki aktywne oprócz niezbędnej codziennej pielęgnacji dodatkowo zapewniają skuteczną ochronę
skóry przed przedwczesnymi procesami starzenia, a także niwelują pierwsze objawy upływającego czasu.
Bogaty skład, przyjemne konsystencje oraz delikatne zapachy gwarantują 100% satysfakcji ze stosowania tych wyjątkowych
kosmetyków.

Charakterystyka

Bardzo bogaty w substancje aktywne krem do skóry dojrzałej. Zawiera DNA morskie o dużej ilości protein i mikroelementów,
fitohormony bogate w izoflawony potrzebne skórze do utrzymania młodego wyglądu oraz algi morskie.

Dodane do kremu naturalne oleje – z ryżu Inków i winogronowy działają intensywnie na komórki skóry, skutecznie
wygładzając istniejące zmarszczki i zapobiegając powstawaniu nowych.
Witaminy C i E wnikają w głębsze warstwy naskórka, pobudzają jego odnowę i chronią przed szkodliwym działaniem
wolnych rodników. Krem intensywnie odżywia skórę, nawilża, przywraca jej gładkość i elastyczność.

Stosowanie
Na oczyszczoną skórę twarzy i szyi nanieść krem, rozsmarować i pozostawić do całkowitego wchłonięcia. Może być stosowany pod
makijaż.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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