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Bielenda Red Ginseng przeciwzmarszczkowa ampułka silnie
odbudowująca 3 ml
 

Cena: 8,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 3 ml

Postać Ampułki

Producent BIELENDA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Aqua (Water), Niacinamide, Propanediol, Panthenol, Panax Ginseng Root Extract, Lentinus Edodes (Shiitake) Extract, Hydrolyzed Rice
Protein, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Hyaluronic Acid, Glycerin, Allantoin, Citric Acid, Pentylene Glycol,
Polysorbate 20, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Methylparaben, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance).

Charakterystyka

Silnie odbudowująca ampułka przeciwzmarszczkowa o bogatej, skoncentrowanej formule, wzorowanej na skutecznych
koreańskich i japońskich modelach pielęgnacyjnych, zapewnia piękny wygląd cery dojrzałej, która; jak cera Azjatek, staje się
gładka i wygląda na młodszą, niż jest w rzeczywistości.
Składniki aktywne zawarte w ampułce, precyzyjnie docierają w miejsca problematyczne, gdzie uwalniają swój potencjał,
aktywnie pobudzając skórę do regeneracji. Ampułka szybko i skutecznie poprawia wygląd i kondycję cery dojrzałej. Głęboko
nawilża, wspomaga odżywienie i rewitalizację skóry, poprawia jędrność i sprężystość, dodaje blasku cerze. Ładnie wygładza,
odświeża, wspomaga redukcję przebarwień.
Potwierdzoną skuteczność działania zapewniają:

KOREAŃSKI CZERWONY ŻEŃ SZEŃ zawiera naturalną kompozycję silnych antyoksydantów, wspomaga produkcję
nowego kolagenu, pobudza procesy odnowy i regeneracji skóry, co ma wpływ na jej wzmocnienie i poprawę jej struktury.
Ujędrnia, uelastycznia, wygładza, działa przeciwzmarszczkowo. Przywraca szarej cerze świeżość i blask.
JAPOŃSKI GRZYB SHIITAKE to silny antyoksydant, bogaty w witaminy A,B,C i D, kwasy oraz minerały. Ze względu na
dużą zawartość kwasu kojowego ma wpływ na rozjaśnianie przebarwień i plam pigmentacyjnych spowodowanych
wiekiem. Doskonale nawilża, zatrzymuje wilgoć w skórze, ujędrnia, uelastycznia, przywraca cerze ładny koloryt, chroni
kolagen i elastynę przed degradacją.
PEPTYDY RYŻOWE stymulują mechanizmy obronne skóry i umożliwiają proces jej odnowy. Wygładzają, odżywiają,
poprawiają jędrność, elastyczność, wspomagają regenerację skóry, dodają cerze blasku.
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Stosowanie
Wstrząśnij ampułką przed otwarciem. Mocnym ruchem odłam szyjkę ampułki. Uważaj przy otwieraniu - ampułka jest ze szkła.
Zawartość wylej na dłoń i wklep w skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostaw na skórze. Stosuj samodzielnie lub pod krem. Produkt
jednorazowego użytku. Chroń przed dziećmi. Tylko do użytku zewnętrznego.

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