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Duetus serum regulujące 15 ml
 

Cena: 15,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Serum

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.

Opis
Regulujące serum bez konserwantów do stosowania w przypadku niedoskonałości i nadmiernego wydzielania sebum. Zawiera 3% olejku
z drzewa herbacianego, który hamuje rozwój bakterii, odpowiedzialnych za trądzik. Pojedyncze wypryski, zmiany skórne i przebarwienia
redukuje kompleks bio-siarki, kwasu salicylowego i mlekowego. Sorbitol i panthenol to składniki odpowiedzialne za utrzymanie
odpowiedniego poziomu nawilżenia. Ekstrakty z nagietka, lukrecji i pięciornika gęsiego silnie regenerują, wspomagają procesy naturalnej
odnowy skóry.
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Cechy

olejek z drzewa herbacianego, bio-siarka, kwas salicylowy

Składniki
Aqua, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Sorbitol, Propanediol, Hydroxyethylcellulose, Panthenol, Potentillae Anserinae Herba Extract,
Calendula Officinalis Flower Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Sulfur, Agar, Acacia Senegal Gum, Salicylic Acid, Lactic
Acid, Allantoin, Xanthan Gum, Decyl Glucoside, Limonene, Linalool

Stosowanie
Sposób użycia: Serum nanieś bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy, stosując pod krem na dzień lub noc. Ze względu na
intensywny ziołowy aromat, można także aplikować punktowo na niedoskonałości. Omijać okolice oczu.

Producent
SYLVECO Piela Radosław

Zawartość opakowania
15

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

Galeria
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