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Cosnature naturalny ujędrniający krem z owocem granatu
pod oczy 15 ml
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 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
AQUA GLYCERIN HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL, PRUNUS AMYGDALUS
DULCIS OIL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, DICAPRYLYL ETHER, PUNICA GRANATUM SEED OIL, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL,
GLYCERYL STEARATE, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM, UBIQUINONE, PHYTIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE

Charakterystyka

Formuła kremu została opracowana do skutecznej i delikatnej pielęgnacji, wrażliwej i cienkiej skóry w okolicy oczu. Naturalny
krem pod oczy, który wspaniale ujędrnia i pielęgnuje delikatną skórę. Zawiera olej z nasion granatu, olejek migdałowy oraz
koenzym Q10. Skóra wokół oczu staje się napięta, wygładzona i rozświetlona. Odpowiedni dla osób noszących szkła
kontaktowe. 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.
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.
olejek ze słodkich migdałów jest szczególnie zalecany dla skóry wrażliwej, dzięki swoim właściwościom
wygładzającym, nawilżającym, uspakajającym, chroni i leczy nawet najbardziej wrażliwą skórę. Jest uważany za bogate
źródło substancji przeciwstarzeniowych, ponieważ ma zdolność wypełniania zmarszczek. Nawilża skórę czyniąc ją
bardziej miękką, pomaga pozbyć się zmarszczek w naturalny sposób. Olej migdałowy zawiera szereg naturalnych
substancji odżywczych, takich jak proteiny, sole mineralne oraz witaminy A, E, D i z grupy B. Witaminy A i E zaliczane są
do „witamin młodości”, które pozytywnie wpływają na jędrność i elastyczność skóry, opóźniając procesy starzenia.
Witamina D chroni skórę od negatywnych czynników zewnętrznych, zaś witaminy z grupy B zapobiegają odwodnieniu
komórek. Olej migdałowy zawiera również duże ilości kwasu linolowego i oleinowego, które zmiękczają naskórek i
wzmacniają lipidową barierę ochronną skóry.

Stosowanie
Rano i wieczorem nałóż krem na skórę wokół oczu i delikatnie masuj okrężnymi ruchami aż do całkowitego wchłonięcia.
Wskazówka:
Dla uzyskania najlepszych efektów stosuj także Naturalna multi-odżywcza maska do twarzy z rokitnikiem. Krem pod oczy doskonale
sprawdza się też jako kosmetyk pielęgnujący delikatne okolice wokół ust.

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