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Bielenda Only For Men - BARBER EDITION żel-booster
nawilżająco-energetyzujący 30 ml
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Żele

Producent BIELENDA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp

Innowacyjne kosmetyki dla mężczyzn o skutecznych recepturach opracowanych specjalnie pod kątem wymagań męskiej cery,
zapewniają kompleksową pielęgnację dostosowaną do indywidualnych potrzeb męskiej cery.

Kosmetyki zawierają starannie wyselekcjonowane składniki aktywne, w tym drogocenny olej z konopi siewnych z
Cannabidiolem (CBD)

Charakterystyka

Innowacyjny ultralekki żel–booster to idealne rozwiązanie dla mężczyzn potrzebujących skoncentrowanej dawki energii i
nawilżenia.
Idealny dla potrzeb cery, która każdego dnia musi sprostać męskim wyzwaniom. Błyskawicznie przeciwdziała oznakom
zmęczenia, ogranicza pojawianie się przedwczesnych zmarszczek. Zwiększa naturalną zdolność skóry do utrzymania
optymalnego poziomu nawilżenia i poprawia jej ogólną kondycję.
Działanie:

Formuła oparta o zaawansowaną technologię CANNABIS ENERGY, intensywnie nawilżający kompleks wzbogacony o
multifunkcyjny cannabidiol i kwas hialuronowy. Ultraświeży żel-booster działa energetyzująco, by pobudzić skórę i
zwiększyć jej właściwości ochronne. Natychmiastowo uzupełnia ubytki nawilżenia przywracając skórze naturalną
równowagę.
CANNABIDIOL – związek organiczny naturalnie występujący w konopiach. Ma silne właściwości nawilżające i
odbudowujące. Wzmacnia warstwę lipidową skóry, reguluje wydzielanie sebum.
KWAS HIALURONOWY – składnik o silnych właściwościach nawilżających. Ma zdolność docierania do głębokich
warstw skóry, redukuje objawy zmęczenia dodając cerze zdrowej energii.

Efekt:
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Skóra intensywnie nawilżona, optymalnie odżywiona i pełna energii.
Przywrócona naturalna równowaga naskórka.

Stosowanie
Codziennie rano i wieczorem wmasuj żel-booster w oczyszczoną skórę twarzy. Stosuj samodzielnie lub dodaj do kremu z tej samej linii.
Żel-booster potęguje działanie kremu.

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