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BeeVenom krem z jadem pszczoły 50 ml
 

Cena: 76,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent DIET ESTHETIC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka
BeeVenom krem z jadem pszczoły to produkt kosmetyczny, który wspiera wzrost i odnowę komórek skóry. Substancje zawarte w jadzie
pszczelim stymulują kolagen i elastynę zawartą w skórze, nadając jej naturalną elastyczność a tym samym zapobiegają zwiotczeniu
skóry i likwidacji zmarszczek.

Regularne stosowanie kremu wygładza skórę, odżywia, ujednolica koloryt skóry, a cera ma odmłodzony i świeży wygląd .
Pszczoła od niepamiętnych czasów była wykorzystywana na wiele sposobów przez człowieka, szczególnie w zakresie
korzystania z produktów pszczelich m.in. w kosmetykach. odmładzających. Jad pszczeli zawarty w kremie BeeVenom w
znacznym stopniu przyczynia się do efektywnego odzyskiwania metabolizmu komórkowego i znacznie poprawia elastyczność
skóry. Skóra z powodu naturalnego starzenia się nie produkuje wystarczającej ilości kolagenu i elastyny, które są ważne dla jej
siły i elastyczności. Wiek osłabia skórę i zaczynają tworzyć się zmarszczki i drobne linie mimiczne . Jad pszczeli zawarty w
kremie BeeVenom jest właśnie substancją, która dosłownie prowokuje komórki skóry do pracy i pomaga skórze w walce z jej
przedwczesnym starzeniem się.
BeeVenom krem z jadem pszczelim zawiera ekstrakty z mleczka pszczelego, które służą jako pokarm dla pszczół, zawierający
szereg białek, witamin i pierwiastków, odpowiedzialnych za regenerację i odżywienie skóry .
Propolis ma właściwości antybakteryjne i intensywne działanie lecznicze, więc idealnie nadaje się dla osób którzy cierpią z
powodu wysypki, zapalenia lub trądziku. BeeVenom krem doskonale oczyszcza skórę dlatego że zawiera wiele naturalnych
substancji, które są siłą natury chroniącą skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych i utrzymuje jej miękką i
delikatną strukturę. Dzięki regularnemu stosowaniu kremu BeeVenom skóra będzie odświeżona i rozjaśniona a na co dzień
gładsza i bardziej miękka.
BeeVenom krem idealnie nadaje się dla wszystkich rodzajów skóry. Krem nie zawiera parabenów, olejów mineralnych lub innych
substancji drażniących i nie jest testowany na zwierzętach.

Stosowanie
Nałożyć na czystą, suchą skórę na twarzy i szyi, delikatnie masując okrężnymi ruchami. Nałożyć na skórę rano i wieczorem.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/beevenom-krem-z-jadem-pszczoly-50-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

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