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Bielenda CBD Cannabidiol krem nawilżająco - detoksykujący
do cery mieszanej i tłustej 50 ml
 

Cena: 24,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

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

Bogaty w wyjątkowe składniki aktywne VEGAŃSKI krem z CBD to idealny sposób na codzienną pielęgnację cery mieszanej i
tłustej. Lekka, wegańska formuła, wzbogacona o witaminę B3 i olej z nasion konopi, szybko się wchłania, głęboko nawilża skórę,
jednocześnie chroni ją przed utratą wody i skutecznie regeneruje.
Działanie:

Krem, dzięki zawartości takich składników przeciwtrądzikowych jak CBD i olejek z drzewa herbacianego, skutecznie
walczy z problemami cery tłustej i mieszanej. Zwęża pory, redukuje niedoskonałości oraz przebarwienia powstałe w ich
wyniku, działa przeciwzapalnie i detoksykująco, zmniejsza wydzielanie sebum i sprawia, że skóra jest oczyszczona i
matowa.
CBD, czyli Cannabidiol to naturalny związek organiczny, uzyskiwany jako ekstrakt z konopi siewnych (Cannabis sativa L),
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który w odróżnieniu od THC nie wykazuje aktywności psychoaktywnych. Posiada naukowo udowodnione dobroczynne
działanie na 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.
Dodatkowo krem zawiera kompleks ANTI-POLLUTION, który zapewnia skórze ochronę przed zanieczyszczeniami,
metalami ciężkimi i smogiem. Pozwala to utrzymać naskórek w dobrej kondycji i spowalnia procesy starzeniowe w nim
zachodzące.

Efekt:
Skóra wygląda znacznie lepiej, jest nawilżona, idealnie gładka a jednocześnie matowa, niedoskonałości zredukowane.

Stosowanie
Codziennie rano i wieczorem wmasuj krem w skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostaw do wchłonięcia. Używaj samodzielnie lub w
połączeniu z Serum z linii Bielenda CBD Cannabidiol dla wzmocnienia efektu.

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