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Bielenda CBD Cannabidiol nawilżająco - kojący olejek do
mycia twarzy do skóry suchej i wrażliwej 140 ml
 

Cena: 26,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 140 ml

Postać Olejki

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

Lekki, hydrofilny VEGAŃSKI olejek do mycia twarzy z CBD to idealny sposób na codzienne oczyszczenie cery suchej i wrażliwej.
Wegańska formuła, wzbogacona o witaminę E i olej z nasion konopi, zmienia się pod wpływem wody w delikatną piankę,
dokładnie myje i odświeża skórę, pozostawiając ją nawilżoną, bez uczucia ściągnięcia i wysuszenia.
Działanie:

Olejek, dzięki zawartości takich składników regenerujących jak CBD i olej cacay, skutecznie oczyszcza suchą i wrażliwą
skórę, zmiękcza naskórek, upłynnia sebum, zapewnia skórze ukojenie i świeży wygląd.
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.

Efekt:
Oczyszczona, świeża, ukojona i nawilżona skóra, bez uczucia ściągnięcia i obciążenia.

Stosowanie
Zwilżyć skórę twarzy i dłoni. Nanieść na dłonie kilka doz olejku i równomiernie rozprowadzić na skórze, aż do powstania delikatnej pianki.
Dokładnie spłukać skórę letnią wodą. W razie dostania się produktu do oczu, obficie przemyć je wodą.

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