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Eveline Egyptian Miracle intensywnie ujędrniający olejek do
biustu i ciała 150 ml
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Olejki

Producent EVELINE COSM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Intensywnie ujędrniający olejek do biustu i ciała z serii Egyptain Miracle marki Eveline odżywia, a także głęboko nawilża skórę. Zawarte
w kosmetyku naturalne składniki aktywne (takie jak miód, propolis czy witamina E) opóźniają procesy starzenia się skóry, ujędrniają ją i
napinają. Dlatego też olejek przeznaczony jest dla kobiet w każdym wieku – również dojrzałych. Kosmetyk mogą stosować także kobiety
w czasie ciąży, aby maksymalnie zadbać o wygląd ciała i nie dopuścić do powstawania rozstępów.

Działanie intensywnie ujędrniającego olejku do biustu i ciała zostało uzupełnione o cytrusowy zapach (grejpfruta i pomarańczy). Dzięki
temu kosmetyk nie tylko oddziałuje na ciało, ale też pobudza zmysły i dodaje energii.

Charakterystyka
Intensywnie ujędrniający olejek do biustu i ciała z serii Egyptain Miracle od Eveline to kosmetyk, w którego składzie znajduje się aż 99%
naturalnych składników. Specyfik ma wszechstronne działanie na skórę: poprawia jej sprężystość, redukuje rozstępy, nawilża oraz
odżywia. Kosmetyk przyczynia się do regeneracji i ujędrnienia naskórka. Jego formuła została tak opracowana, aby olejek szybko się
wchłaniał i nie pozostawiał na skórze warstwy tłustego filmu.

Szerokie spektrum działania Intensywnie ujędrniającego olejku do biustu i ciała jest możliwe dzięki zawarciu w jego składzie 7 substancji
aktywnych:

Miód (Mel Extract) – odżywia i nawilża skórę. Miód wpływa też korzystnie na koloryt cery – szarej i ziemistej skórze przywraca
zdrowy, naturalny wygląd. Wyciąg z miodu jest silnym antyoksydantem, zapobiega więc procesom starzenia się skóry (np.
powstawaniu zmarszczek) oraz ułatwia oczyszczenie porów skóry z zaskórników. Miód wykazuje także właściwości
antybakteryjne, przeciwzapalne i przeciwgrzybicze.
Propolis (Propolis Extract) – ułatwia utrzymanie optymalnej ilości wody w skórze, a także odżywia ją i nawilża. Propolis wykazuje
również działanie ochronne. Jest odpowiedni do każdego typu skóry: zarówno suchej, odwodnionej czy wrażliwej, jak i
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wykazującej tendencję do przetłuszczania się.
Mleczko pszczele (Royal Jelly Extract) – substancja, która z uwagi na bogaty skład okrzyknięta została „eliksirem młodości”.
Mleczko pszczele zawiera m.in. witaminy z grupy B, biotynę, proteiny oraz witaminę C. Odżywia skórę, regeneruje ją oraz
wspomaga gojenie się podrażnień. Mleczko pszczele jest też naturalnym antyutleniaczem – opóźnia zachodzące w skórze
procesy starzenia się, a także wyraźnie ją wygładza.
Oliwa z oliwek (Olea Europaea Fruit Oil) – składnik Intensywnie ujędrniającego olejku do ciała i biustu, który zawiera polifenole,
nienasycone kwasy tłuszczowe oraz wiele witamin (A, B, C, E i F). Dzięki temu oliwa z oliwek chroni skórę przed nadmierną utratą
wody, zmiękcza ją i wygładza. Oliwa jest także znana z właściwości regeneracyjnych – łagodzi podrażnienia oraz objawy
atopowego zapalenia skóry.
Olejek ze słodkich migdałów (Prunus Amygdalus Dulcis Oil) – olejek jest naturalnym środkiem chroniącym skórę przed
pojawieniem się rozstępów. Doskonale nawilża skórę oraz opóźnia zachodzące w niej procesy starzenia. Łagodzi podrażnienia,
koi stany zapalne, minimalizuje towarzyszące im uczucie pieczenia i świądu.
Olejek marula (Sclerocarya Birrea Seed Oil) – jest bogaty w witaminy C i E. Olejek marula silnie regeneruje skórę, nawilża ją oraz
łagodzi podrażnienia. Wykazuje działanie antycellulitowe, wspomaga krążenie podskórne i zapobiega pojawieniu się rozstępów.
Witamina E – hamuje procesy starzenia się skóry, wzmacnia barierę naskórkową. Dzięki temu witamina E zapobiega
podrażnieniom oraz niweluje utratę wody. Wzmacnia także naczynia krwionośne, poprawia ukrwienie skóry oraz minimalizuje
ryzyko powstania stanów zapalnych.

Skład
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Limonene, Tocopheryl Acetate, Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil, Citrus Grandis
Peel Oil, Citrus Limon Peel Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Propolis Extract, Mel Extract, Royal Jelly Extract,
Citral, Linalool.

Stosowanie
Intensywnie ujędrniający olejek do biustu i ciała z serii Egyptian Miracle od Eveline wsmarować w ciało przynajmniej raz dziennie.
Kosmetyk można nakładać zarówno na lekko wilgotną, jak i całkowicie osuszoną po kąpieli skórę.

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