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Bio Happy dwufazowy płyn do demakijażu twarzy
Brokuły&Kiwi 200 ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Płyny micelarne

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Coco-caprylate, Dodecane°, Glycerin, Polyglyceryl-4 caprate, Betaine, Aloe barbadensis leaf juice*, Actinidia chinensis fruit extract*,
Brassica oleracea italica extract, Helianthus annuus seed oil, Zea mays germ oil, Ricinus communis seed oil, Maltodextrin, Squalene°,
Tocopherol, Beta-sitosterol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lactic acid, Parfum°, CI 75810.

* Składniki organiczne
° Z naturalnych składników

Charakterystyka

Płyn dokładnie, ale delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją odświeżoną i gładką. Idealnie usuwa makijaż i inne
zanieczyszczenia, zachowując naturalny poziom nawilżenia. Ekstrakty z brokułów oraz z organicznego kiwi są bogate w
witaminę C, beta karoten oraz kwercetynę, które chronią skórę przed wolnymi rodnikami i rozjaśniają przebarwienia.
Kluczowe składniki:

ekstrakt z kiwi (Actinidia chinensis fruit extract) ze względu na bardzo dużą ilość witamin i minerałów doskonale
odżywia skórę. Dzięki witaminie C ekstrakt przyspiesza proces gojenia, chroni skórę przed wolnymi rodnikami. Witamina
A zawarta w ekstrakcie przyspiesza proces regeneracji skóry, normalizuje proces keratynizacji, poprawia nawilżenie i
elastyczność skóry. Ekstrakt wpływa na poziom nawilżenia i natłuszczenia skóry, poprawia stan skóry trądzikowej.
Reguluje wydzielanie sebum oraz łagodzi stany zapalne.
ekstrakt z brokułów (Brassica oleracea italica extract) jest bogaty w antyoksydanty, które chronią skórę przed
szkodliwym działaniem promieni słonecznych i wolnych rodników. Zawiera witaminy A, C i K a także minerały takie jak
potas, wapń i żelazo. Sprawia, że skóra jest odświeżona, odmłodzona i bardziej jędrna. Zawartość witaminy A
wspomaga produkcję nowych komórek skóry.
gliceryna (Glycerin) silnie i długotrwale nawilża, sprawia, że skóra staje się gładka i elastyczna, zwiększa przenikanie
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substancji aktywnych, a także łagodzi podrażnienia.
olej z nasion słonecznika (Helianthus annuus seed oil) ma właściwości silnie zmiękczające, idealnie nadaje się do skóry
wysuszonej, dzięki swojej konsystencji łatwo rozprowadza się na skórze.
sok z liści aloesu (Aloe barbadensis leaf juice) poprawia ogólny stan skóry i działa łagodząco, koi podrażnienia i stany
zapalne, a także przyspiesza ich regenerację.
witamina E (tocopherol) ma działanie silnie antyoksydacyjne, ujędrnia, działa odżywczo i przeciwstarzeniowo na skórę,
wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, poprawia ukrwienie skóry, chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
przyspiesza regenerację.

Odpowiedni do wszystkich typów skóry, szczególnie dla skóry trądzikowej i z niedoskonałościami, do codziennego stosowania.
Naturalny zapach.
Bez parabenów.
Bez glikolu.
Bez sztucznych barwników.
Bez silikonu.
Bez Phenoxyethanolu.
Bez PEG i SLS.
Bez składników GMO.
Fizjologiczne pH.
Hypoalergiczne.

Stosowanie
WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM! Delikatnie nanieś na zwilżoną skórę twarzy, szyi i dekoltu i wmasuj okrężnymi ruchami. Spłucz
dokładnie letnią wodą.

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