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Holika Holika Aloe promocyjny zestaw - wielofunkcyjny żel
aloesowy do twarzy, ciała i włosów 99% 250 ml + pianka
oczyszczająca do skóry twarzy 150 ml
 

Cena: 51,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Żele

Producent HOLIKA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Holika Holika Aloe 99% wielofunkcyjny żel aloesowy do twarzy, ciała i włosów 250 ml

Wielofunkcyjny aloesowy żel zawierający 99% soku z liści z aloesu.
Główne składniki:

Sok z aloesu - ma właściwości ściągające, nawilżające, regenerujące naskórek oraz ma właściwości o charakterze
przeciwzmarszczkowym
Ekstrakt z Centella Asiatica - w medycynie wykazuje silne działanie antybakteryjne, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.
Przyśpiesza leczenie ran, oparzeń i zmian skórnych takich jak trądzik, opryszczka, pokrzywka. W kosmetyce ekstrakt ten
doskonale uzupełnia właściwości pielęgnacyjne dla skóry problematycznej oraz podrażnionej np. promieniowaniem UV
Ekstrakt z liści pędów bambusa - posiada działanie nawilżające i antyoksydacyjne
Ekstrakt z ogórka - wykazuje właściwości przeciwzapalne, napinające oraz złuszczające martwy naskórek

Produkt nawilża skórę, działa kojąco, chłodząco i odświeżająco.
Może być stosowany zarówno do skóry twarzy, jak i całego ciała.
Żel nadaje się do skóry wrażliwej, podrażnionej i problematycznej.
Żel zawiera 99% soku z liści aloesu pochodzącego z czystej wyspy Jeju w Korei Południowej. Świeży sok z liści aloesu jest
uzyskiwany w procesie fermentacji przy użyciu grzybów. Dzięki temu produkt daje jeszcze większy efekt łagodzący dla skóry.
Aloes wykazuje różnorodne działanie na skórę:

Wchłania się 4 razy szybciej niż woda, dzięki czemu zapewnia utrzymanie prawidłowego nawilżenia skóry przez długi
czas
Oczyszcza i ujędrnia skórę.
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Pomaga utrzymać na skórze lekko kwaśny odczyn, dzięki czemu staje się ona odporniejsza na różnego rodzaju
podrażnienia.
Przynosi ukojenie podrażnionej przez słońce skórze.
Wielofunkcyjny charakter.

Holika Holika pianka oczyszczająca do skóry twarzy 150 ml

Pianka oczyszczająca do skóry twarzy delikatnie, ale bardzo dokładnie myje pozostałości po makijażu i wszelkich zabrudzeń.
Gęsta konsystencja sprawia, że już niewielka ilość produktu wystarcza aby odpowiednio zadbać o odpowiednią pielęgnację i
oczyścić twarz

Stosowanie
Holika Holika Aloe 99% wielofunkcyjny żel aloesowy do twarzy, ciała i włosów 250 ml
1. WŁOSY

Serum do włosów: Produkt może być aplikowany na suche bądź wilgotne włosy. Niewielką ilość żelu nałóż na końcówki włosów,
nie spłukuj. Produkt możesz stosować z innymi kosmetykami do włosów (oleje, odżywki, serum) w stosunku 1:1

2. TWARZ

Krem nawilżający: Żel aplikuj na oczyszczoną skórę twarzy, delikatnie wklepując.
Produkt łagodząco-chłodzący: Żel możesz nakładać na skórę po opalaniu (także w przypadku poparzeń słonecznych), po
ukąszeniach owadów, po zabiegach kosmetycznych - wszędzie tam, gdzie podrażniona skóra potrzebuje ukojenia, schłodzenia
oraz nawilżenia
Okolice oczu: Żel aplikuj na strefę wokół oczu w celu zniwelowania "worków" pod oczami. Produkt działa łagodząco, zmniejsza
sińce pod oczami i sprawia, że strefa oka wygląda atrakcyjnie
Po goleniu: Aplikuj produkt na skórę po goleniu w celu zmniejszenia zaczerwienienia oraz złagodzenia podrażnień

3. CIAŁO

Balsam do ciała: Żel możesz stosować jako nawilżający balsam do ciała w miejscach, w których skóra jest sucha i podrażniona
Krem do rąk i stóp: Produkt aplikuj na suchą skórę stóp i dłoni zamiast klasycznego kremu

Holika Holika pianka oczyszczająca do skóry twarzy 150 ml

Niewielką ilość produktu nałóż na skórę twarzy, delikatnie masując. Zmyj piankę letnią wodą.

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