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Duetus krem do twarzy na dzień 50 ml
 

Cena: 27,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Kremy

Producent SYLVECO

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
DUETUS to nowoczesne polskie kosmetyki naturalne, przeznaczone do pielęgnacji w konwencji minimalizmu i uniwersalizmu.

Kosmetyki DUETUS wyróżniają:
unikatowe receptury oparte o właściwości regulująco- detoksykujące (węgiel aktywny, olej z konopi, olej z czarnuszki,
ekstrakt ze skrzypu polnego, kwasy AHA, BHA, PHA)
w 100% wegański, naturalny i biodegradowalny skład,
kompozycja naturalnych olejków eterycznych, która stanowi o zapachu każdego produktu,
brak sztucznych barwników, aromatów,
atrakcyjna cena w stosunku do jakości,
oryginalny design opakowań,
funkcjonalność i możliwość wielu zastosowań (będą to pierwsze na rynku kosmetyki anty-trądzikowe, anti-pollution i
unisex)

DUETUS seria do pielęgnacji cer problematycznych, z niedoskonałościami, grubszych, poszarzałych, które wymagają "odtrucia",
jak również do pielęgnacji skóry męskiej.
Anti-pollution (kosmetyki antysmogowe) – hasło to odnosi się do produktów chroniących przed zanieczyszczeniami i
negatywnym działaniem składników toksycznych (metale ciężkie, gazy) występujących w środowisku. Produkty takie
charakteryzują się występowaniem w składzie kompleksów naprawczych, antyoksydacyjnych, silnie regeneracyjnych i
ochronnych.

Składniki
Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Oryza Sativa Starch, Squalane, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate,
Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Arctium Lappa Extract, Cetearyl Alcohol, Activated Charcoal, Niacinamide, Tocopheryl Acetate, Xanthan
Gum, Thymus Vulgaris (Thyme) Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Juniperus Communis Fruit Oil, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Benzyl Alcohol,
Dehydroacetic Acid, Limonene, Linalool.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/duetus-krem-do-twarzy-na-dzien-50-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Charakterystyka

Lekki krem na dzień przeznaczony do codziennej pielęgnacji, o właściwościach matujących. Zawiera bogaty w witaminy olej z
pestek winogron, a także regulujący wydzielanie sebum i pracę gruczołów łojowych olej konopny.
Ekstrakt z korzenia łopianu w połączeniu z witaminami E i B3 oraz węglem aktywnym to silny kompleks składników
antyoksydacyjnych, zabezpieczający skórę przed negatywnym wpływem środowiska i działaniem wolnych rodników. Znany ze
swoich właściwości naturalny olejek eteryczny z tymianku działa oczyszczająco i odświeżająco.

Stosowanie
Dozę kremu nanieś na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, po wcześniejszym zastosowaniu toniku.

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