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

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

 

 

Bielenda Botanic Formula serum nawilżające Olej z Konopi +
Szafran 15 ml
 

Cena: 22,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Serum

Producent BIELENDA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Serum nawilżające Olej z konopi + Szafran z linii Botanic Formula marki Bielenda to intensywnie nawilżający kosmetyk przeznaczony
do codziennej pielęgnacji każdego typu cery. Świetnie sprawdza się zarówno nałożony na skórę mieszaną, tłustą z widocznymi
niedoskonałościami, jak i suchą, wrażliwą, odwodnioną i pozbawioną blasku.
Serum do twarzy marki Bielenda zawiera aż 96% składników pochodzenia naturalnego. Jego formuła nie zawiera parabenów, silikonów,
PEG, sztucznych barwników ani oleju parafinowego.

Skład
Aqua (Water), Glycerin, Panthenol, Squalane, Tocopheryl Acetate, Caprylic/Capric Triglyceride, Crocus Sativus (Saffron) Flower Extract,
Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Bixa Orellana Seed Oil, Xanthan
Gum, Sodium Hyaluronate, Lactobionic Acid, Vegetable Oil, Lactic Acid, Magnesium Aluminum Silicate, Benzyl Alcohol, Tocopherol, Beta-
Sitosterol, Squalene, Ascorbyl Palmitate, Beta-carotene, Disodium EDTA, Sodium Dehydroacetate, Parfum (Fragrance), Linalool.

Charakterystyka
Serum nawilżające Olej z konopi + szafran to jeden z kosmetyków wchodzących w skład naturalnej linii produktów Botanic Formula od
marki Bielenda. Serum intensywnie nawilża, odżywia i regeneruje skórę. Wspiera także redukcję przebarwień oraz minimalizuje
widoczne na skórze niedoskonałości. Kosmetyk opóźnia proces starzenia się skóry i powstawania zmarszczek. Jego regularne
stosowanie wygładza cerę i dodaje jej zdrowego blasku. Wszystko dzięki bogactwu naturalnych substancji zawartych w składzie serum
nawilżającego:

 Olej z konopi siewnej (Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil) – zawiera kwasy Omega 3 i 6 oraz wiele witamin (A, B1, B2, B3, B6, C,
D i E). Olej z konopi siewnej wyraźnie regeneruje skórę, odżywią ją i uelastycznia. Sprawia także, że cera staje się bardziej miękka,
wygładzona i głęboko nawilżona. Dodatek oleju z konopi siewnej w składzie serum nawilżającego Olej z konopi + szafran
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sprawia, że kosmetyk chroni skórę przed pojawieniem się oznak przedwczesnego starzenia (m.in. zmarszczek). Olej z konopi
reguluje także wydzielanie sebum, poprawia koloryt cery oraz minimalizuje ryzyko pojawienia się na twarzy podrażnień czy
przebarwień.
Szafran (Crocus Sativus (Saffron) Flower Extract) – substancja zawierająca minerały takie jak: wapń, magnez, fosfor, potas czy
kwas foliowy. Szafran wykazuje działanie antyoksydacyjne – opóźnia proces starzenia się skóry. Przyczynia się także do
rozjaśniania przebarwień oraz dobrze nawilża cerę.
Pantenol (Panthenol) – łagodzi podrażnienia, koi skórę, działa przeciwzapalnie. Wspomaga regenerację naskórka oraz nawilża
suchą i odwodnioną skórę.
Olej z nasion słonecznika (Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil) – olej ten w 90% składa się z nienasyconych kwasów
tłuszczowych. Ponadto zawiera również witaminę E, lecytynę i karoteny. Dzięki temu bardzo dobrze wzmacnia bariery
naskórkowe (w tym barierę hydrolipidową), zmiękcza i wygładza cerę. Działa przeciwzapalenie, przeciwrodnikowo i
przeciwstarzeniowo. Olej z nasion słonecznika reguluje także wydzielanie sebum.
Olej annato (Bixa Orellana Seed Oil) – olej pozyskiwany z arnoty właściwej, rośliny zwanej też drzewkiem orleańskim. W jego
bogatym składzie znajdują się m.in. nienasycone kwasy tłuszczowe, beta-karoten, flawonoidy, witamina C oraz terpenoidy. Olej
annato neutralizuje działanie wolnych rodników, działa odmładzająco. Wykazuje także właściwości antybakteryjne,
antyseptyczne oraz przeciwgrzybicze. Zmniejsza widoczność przebarwień, łagodzi podrażnienia, a także odżywia cerę. Olej z
arnoty właściwej pobudza także produkcję melaniny w skórze, dzięki czemu chroni ją przed uszkodzeniem oraz działaniem
promieni słonecznych.

Stosowanie
Serum nawilżające Olej z konopi + szafran z linii Botanic Formula Bielenda wmasować w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Można stosować jako jedyny element pielęgnacji albo na serum nałożyć krem (najlepiej z tej samej linii) – serum wzmocni jego
działanie. Kosmetyk może być również używany jako nawilżająca baza pod makijaż. Serum nawilżające Olej z konopi + szafran z linii
Botanic Formula Bielenda nakładać rano i/lub wieczorem.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

