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Cosnature naturalny odżywczy krem z owocem granatu na
noc 50 ml
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

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
AOUA, GLYCERIN, HE LIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, PERSEA GRATISSIMA OIL, DICAPRYLYL ETHER,
CAPRYLIC/CAPRIC, TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE,
PUNICA GRANATUM SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKIl BUTTER, GLYCERYL STEARATE, TOCOPHEROL, UBIQUINONE, PARFUM,
LIMONENE, CITRAL, LINALOOL, SODIUM BENZOATE

Charakterystyka

Naturalny bogaty w składniki odżywcze krem do twarzy na noc. Odżywia i regeneruje dzięki naturalnym organicznym olejom z
nasion granatu, babassu i masłu shea. Wygładza i zmniejsza drobne zmarszczki. Odpowiedni do wszystkich typów cery nawet
szczególnie wymagającej. Produkt przebadany dermatologicznie wolny od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i
konserwantów.
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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 babassu wytwarzany jest z orzechów palmy, którą uprawia się w Brazylii i Afryce. To nietoksyczny, niepowodujący
podrażnień i nieuczulający olejek, zawiera około 70% tłuszczów, szczególnie bogaty jest w nienasycone kwasy
tłuszczowe. Działa na skórę nawilżająco, zmiękczająco, zabezpiecza ją tworząc odczuwalny i delikatny film. Działanie
przeciwzmarszczkowe zawdzięcza obecność fitosteroli, stymuluje skórę do regeneracji i produkcji komórek, natomiast
witamina E poprawia ukrwienie skóry. Będąc silnym antyoksydantem, zapobiega starzeniu się skóry, likwiduje też
przebarwienia
masło shea jest wspaniałym składnikiem o działaniu odżywczym, regenerującym i natłuszczającym. Zapobiega
procesom starzenia, odmładza skórę dzięki dużej zawartości naturalnych witamin i kwasów tłuszczowych.

Stosowanie
Zastosuj na dokładnie oczyszczoną skórę 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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