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Bio Happy ultraodżywczy olejek w żelu do twarzy
Pomidor&Jagody Goji 30 ml
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Olejki

Producent BIO HAPPY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Helianthus annuus seed oil*, Sesamum indicum seed oil*, Dodecane°, Hydrogenated vegetable oil, Lycium barbarum fruit extract,
Solanum lycopersicum fruit extract, Hydrogenated castor oil/sebacic acid copolymer, Squalene°, Tocopherol, Beta-sitosterol, Mica,
Parfum°, Limonene°, CI 77491.

* Składniki organiczne
° Z naturalnych składników

Charakterystyka

Antyoksydacyjny olejek w żelu do twarzy z ekstraktami z pomidora oraz jagód goji nawilża skórę pozostawiając ją wyjątkowo
miękką i zregenerowaną. Jedwabista konsystencja łatwo się wchłania i pozostawia skórę gładką i jędrną, wyrównując
jednocześnie jej koloryt.
Kluczowe składniki:

ekstrakt z owoców goji (Lycium barbarum fruit extract) ma działanie przeciwstarzeniowe, przeciwutleniające, odżywcze,
zwiększa syntezę kolagenu. Jest bogaty w węglowodany, proteiny, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, beta-karoten,
witaminy C, A, E, B1, B2 i B6 i minerały.
wyciąg z pomidora (Solanum lycopersicum fruit extract) to składnik o działaniu odmładzającym, złuszczającym,
wzmacniającym i ściągającym. Uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, likwiduje przekrwienie i rumień skórny, łagodzi
podrażnienia, zapobiega powstawaniu niedoskonałości, stanów zapalnych, wągrów i pajączków. Oczyszcza i zwęża
pory, zmniejsza obrzęki, rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry. Silny antyoksydant i immunostymulant
polecany do każdego rodzaju skóry, zwłaszcza problematycznej i w zaawansowanym stadium dojrzałości.
olej sezamowy (Sesamum indicum seed oil) bogaty jest w mikro i makroelementy, między innymi: fosfor, wapń, magnez,
żelazo, cynk. Zawiera naturalne tokoferole i witaminę B6. Jest aktywnym antyutleniaczem. Zapewnia ochronę skóry
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przed procesami starzenia, ma również działanie ochronne przed czynnikami środowiskowymi, zmniejsza utratę wody
przez naskórek, zwiększa elastyczność skóry.
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.
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.
Naturalny zapach.
Bez parabenów.
Bez glikolu.
Bez sztucznych barwników.
Bez silikonu.
Bez Phenoxyethanolu.
Bez PEG i SLS.
Bez składników GMO.
Fizjologiczne pH.
Hypoalergiczne.

Stosowanie
Nałożyć kilka kropli na twarz i wmasować do pełnego wchłonięcia.

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