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Bielenda Camellia Oil luksusowe mleczko do demakijażu 200
ml
 

Cena: 12,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent BIELENDA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp

CAMELLIA OIL to wyjątkowa linia kosmetyków przeciwzmarszczkowych stworzona z myślą o wymagającej cerze dojrzałej,
również wrażliwej. Niezwykłe formuły bazujące na koreańskim OLEJU KAMELIOWYM z wyspy JEJU, zapewniają skórze
wszechstronną i wielopoziomową pielęgnację wzorowaną na najlepszych koreańskich rytuałach pielęgnacyjnych aktywujących
mechanizmy młodości skóry.
Ekskluzywny OLEJ KAMELIOWY znany również jako OLEJ TSUBAKI, uznawany za symbol harmonii i czystości, jest
pozyskiwany z nasion kamelii japońskiej, rośliny o przepięknych kwiatach, rosnącej na urokliwej, wulkanicznej wyspie JEJU,
położonej na Oceanie Spokojnym na południowym wybrzeżu Korei Południowej. Wyspa znajduje się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO i na liście 7 nowych cudów natury.
Luksusowy OLEJ KAMELIOWY to prawdziwy eliksir upiększający dla skóry dojrzałej:

posiada bardzo wysoką ponad 80% zawartość kwasów Omega-9, dzięki czemu głęboko odżywia, nawilża i ujędrnia
skórę,
zawiera witaminy A, B, C i E o wysokiej aktywności antyoksydacyjnej; chroni skórę przed wolnymi rodnikami,
przyczyniającymi się do jej starzenia,
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rewitalizuje i wzmacnia skórę, zatrzymuje wilgoć w naskórku,
stymuluje produkcję nowego kolagenu, równocześnie hamuje enzym, powodujący rozkład kolagenu w skórze, dzięki
czemu działa przeciwzmarszczkowo, zwiększa elastyczność skóry oraz redukuje zmarszczki,
wspomaga procesy naturalnej regeneracji skóry, intensywnie nawilża jej głębsze warstwy,
jest naturalnym filtrem UV.

Charakterystyka

Luksusowe mleczko do demakijażu do cery dojrzałej zapewnia skórze oczyszczanie wzorowane na najlepszym koreańskim
modelu pielęgnacyjnym. Mleczko dokładnie oczyszcza i odświeża naskórek , skutecznie usuwa makijaż i pozostałe zabrudzenia.
Zapewnia skórze wszystko, czego potrzebuje na etapie oczyszczania, optymalnie nawilża, koi, doskonale przygotowuje cerę na
przyjęcie kremu, serum lub olejku z linii CAMELLIA OIL.
Działanie:

Zawiera ekskluzywny OLEJ KAMELIOWY o wysokiej zawartości kwasów Omega-9, który głęboko odżywia, rewitalizuje i
nawilża skórę, CERAMIDY, których niedobór w skórze przyczynia się do powstawania zmarszczek oraz KWAS
HIALURONOWY o silnych właściwościach nawilżających.

Efekt:
Pozostawia cerę idealnie czystą, gładką i miękką w dotyku.

Stosowanie
Nasącz wacik mleczkiem i przetrzyj skórę oczu, twarzy i szyi, spłucz wodą.. Następnie nałóż odpowiedni kosmetyk Bielenda. Kosmetyk
bezpieczny dla skóry wrażliwej.

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