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Bielenda CBD Cannabidiol emulsja do mycia twarzy do skóry
mieszanej i tłustej 150 g
 

Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 g

Postać Emulsje

Producent BIELENDA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp

Bielenda CBD Cannabidiol to wegańska linia z CBD z konopi siewnych.
CBD, czyli Cannabidiol to naturalny związek organiczny, uzyskiwany jako ekstrakt z konopi siewnych (Cannabis sativa L), który w
odróżnieniu od THC nie wykazuje aktywności psychoaktywnych. Posiada naukowo udowodnione dobroczynne działanie na
skórę i organizm człowieka.

Charakterystyka

Lekka, kremowa VEGAŃSKA emulsja do mycia twarzy z CBD to idealny sposób na codzienne oczyszczenie cery mieszanej i
tłustej. Wegańska formuła, wzbogacona o witaminę B3 i olej z nasion konopi, dokładnie myje i odświeża skórę, pozostawiając ją
nawilżoną, bez uczucia ściągnięcia i wysuszenia.
Działanie:

Emulsja, dzięki zawartości takich składników przeciwtrądzikowych jak CBD i olejek z drzewa herbacianego, skutecznie
oczyszcza tłustą i mieszaną skórę, zmiękcza naskórek, upłynnia sebum, zapewnia skórze detoks i świeży wygląd.

CBD, czyli Cannabidiol to naturalny związek organiczny, uzyskiwany jako ekstrakt z konopi siewnych (Cannabis sativa L), który w
odróżnieniu od THC nie wykazuje aktywności psychoaktywnych. Posiada naukowo udowodnione dobroczynne działanie na
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skórę i organizm człowieka. Wykazuje silne właściwości pielęgnacyjne i ochronne skóry. Idealnie nawilża naskórek, zapobiega
jego wysuszaniu, regeneruje go, łagodzi podrażnienia, dzięki czemu nadaje się do pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej, a także
mieszanej i tłustej. CBD wykazuje działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i anty-trądzikowe, skutecznie zwalcza takie problemy
skórne jak niedoskonałości, trądzik, przesuszenie i zaczerwienienia. Chroni skórę przed stresem oksydacyjnym i
zanieczyszczeniami, wzmacnia jej warstwę lipidową.
Efekt:

Oczyszczona, świeża i nawilżona skóra, bez uczucia ściągnięcia i obciążenia.

Stosowanie
Emulsję delikatnie rozmasować kolistymi ruchami na zwilżonej skórze, następnie spłukać wodą. Stosować codziennie rano i wieczorem.
Następnie nałożyć krem lub serum Bielenda CBD Cannabidiol.

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