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Cosnature naturalny nawilżający krem z owocem granatu na
dzień 50 ml
 

Cena: 28,53 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50ml

Postać Kremy

Producent COSMOLUX

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp

Cosnature to wysokiej jakości niemieckie kosmetyki naturalne, przyjemnie pachnące owocami, o wysoce innowacyjnych
recepturach dla wymagających klientów. Kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów doskonałej jakości potwierdzonej
niezależnymi testami. Wiele z produktów otrzymało w testach Fundacji Warentest i Öko-Test, znaki "bardzo dobre" i "dobre".
Wszystkie produkty są odpowiednie dla Wegan, posiadają ekologiczny certyfikat Natrue i nie były testowane na zwierzętach.
Największe zalety tej linii to :

Doskonały stosunek ceny do jakości produktów
Posiadane certyfikaty gwarantujące czystość składów - Natrue i Vegan
Owocowe zapachy produktów
Doskonałe działanie potwierdzone testami Fundacji Warentest i Öko-Test

Składniki
AQUA , HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, DICAPRYLYL ETHER, GLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DUL CIS OIL, CETEARYL ALCOHOL,
GLYCERYL STEARATE CITRATE, PUNICA GRANATUM SEED OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL,
GLYCERYL STEARATE, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM, UBIQUINONE, PHYTIC ACID, CITRIC ACID, PARFUM, LIMONENE, ClTRAL,
LINALOOL, SODIUM BENZOATE.

Charakterystyka

Naturalny bogaty w składniki odżywcze krem do twarzy na dzień. Wygładza i pielęgnuje dzięki naturalnemu organicznemu
olejowi z nasion granatu. Kompozycja odżywczych olejków: słonecznikowy, olej ze słodkich migdałów, jojoba, babassu i
koenzymu Q10, wspaniale nawilża skórę, zapewnia ochronę przed wolnymi rodnikami, wspomaga regenerację komórek.
Odpowiedni jako baza pod makijaż. Polecany do wszystkich typów cery nawet szczególnie wymagającej.
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Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i konserwantów.
naturalny zapach
bez parabenów,
bez glikolu,
bez sztucznych barwników
bez silikonu
bez Phenoxyethanolu
bez PEG i SLS
bez składników GMO
fizjologiczne pH
hypoalergiczny

Kluczowe składniki:
olej z nasion granatu – bogaty, wygładza i odżywia skórę, wspaniale regeneruje i napina skórę, wykazuje bardzo silne
właściwości antyoksydacyjne, ma działanie odmładzające, przeciwzmarszczkowe i wygładzające dojrzałą skórę,
regeneruje uszkodzony naskórek, pielęgnuje skórę suchą i skłonną do łuszczycy, działa wspomagająco w trądziku
zwyczajnym i różowatym.
Olej słonecznikowy - jako składnik kosmetyczny najkorzystniejszy jest olej słonecznikowy otrzymywany z ziaren
słonecznika, wytłaczanych na zimno, bogaty w kwas linolowy. Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zmiękcza
naskórek i regeneruje. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
koenzym Q10 - bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe (zwłaszcza kwas linolowy) i białka. Pomaga wspierać
struktury komórki, a także redukuje występowanie głębokich zmarszczek oraz przy regularnym stosowaniu zwiększa
nawilżenie skóry.

Stosowanie
Zastosuj na dokładnie oczyszczoną skórę (dla uzyskania najlepszych efektów użyj: Naturalna pianka oczyszczająca 3 w 1 z cytryną i
melisą) twarzy, szyi i dekoltu wklepując opuszkami palców.

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