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Bio Happy mleczko delikatnie oczyszczające do twarzy Biały
Łubin&Morwa 200 ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Helianthus annuus seed oil*, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, C14-22 alcohols, Aloe barbadensis leaf juice*, Morus alba fruit
extract, Lupinus albus seed extract, Ribes nigrum seed oil*, Cardiospermum halicacabum flower/leaf/vine extract, Helianthus annuus
seed oil unsaponifiables*, Rosmarinus officinalis leaf extract*, Octyldodecanol, Myristyl alcohol, Myristyl glucoside, Xanthan gum, C12-20
alkyl glucoside, Citric acid, Squalene°, Tocopherol, Beta-sitosterol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Dehydroacetic acid, Benzyl
alcohol, Lactic acid, Parfum°, Linalool°.

* Składniki organiczne
° Z naturalnych składników

Charakterystyka

Mleczko dokładnie, ale delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją odświeżoną i gładką. Idealnie usuwa makijaż i inne
zanieczyszczenia, zachowując naturalny poziom nawilżenia skóry. Wzbogacone o ekstrakty białego łubinu i morwy białej, które
mają właściwości łagodzące, przynoszą natychmiastową ulgę skóry skłonnej do podrażnień i zaczerwienień.
Kluczowe składniki:

ekstrakt z łubinu (Lupinus albus seed extract) ma właściwości przeciwutleniające. Ponadto jeden ze składników
ekstraktu - Lupeol - jest odpowiedzialny za stymulację syntezy kolagenu.
wyciąg z morwy białej (Morus alba fruit extract) hamuje syntezę melaniny w skórze, działa depigmentacyjnie, rozjaśnia
piegi i przebarwienia, a także wygładza skórę. Ma działanie przeciwtrądzikowe, właściwości antybakteryjne,
przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Jest substancją silnie antyoksydacyjną, przeciwdziała starzeniu skóry, wpływa na
jędrność i sprężystość skóry, zapobiega zmarszczkom.
wyciąg z rozmarynu (Rosmarinus officinalis leaf extract) wykazuje działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i
przeciwgrzybicze. Pobudza krążenie, łagodzi objawy alergii, obrzęki oraz wzmacnia skórę przed promieniowaniem UV.
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Jest silnym antyutleniaczem, zapobiega starzeniu skóry, przyspiesza procesy regeneracyjne, gojenie, a także oczyszcza i
daje uczucie świeżości.
gliceryna (Glycerin) silnie i długotrwale nawilża, sprawia, że skóra staje się gładka i elastyczna, zwiększa przenikanie
substancji aktywnych, a także łagodzi podrażnienia.
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.
olej z nasion słonecznika (Helianthus annuus seed oil) bogaty w kwas linolowy, wzmacnia naturalną barierę ochronną
skóry, zmiękcza naskórek i regeneruje. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
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.

Odpowiednie do wszystkich typów skóry. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji
zapachowych, barwników i konserwantów. Polecany 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
Delikatnie nanieś na 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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