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Institut Esthederm Eau Cellulaire Mist mgiełka do twarzy i
ciała 100 ml
 

Cena: 88,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Aerozole

Producent INSTITUT ESTHEDERM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
SKŁADNIKI AKTYWNE:

PATENT CELLULAR WATER (sole mineralne, L-karnozyna, minerały i składniki aktywne, hipotauryna, kwas cytrynowy) –
odtwarza właściwości wody naturalnie znajdującej się w skórze, zwiększa witalność komórek, wzmacnia działanie
innych produktów i zabiegów pielęgnacyjnych
NISKOCZĄSTECZKOWY KWAS HIALURONOWY – intensywnie nawilża (booster nawilżenia)

Charakterystyka

Nowa woda komórkowa o działaniu nawilżającym, antyoksydacyjnym i energetyzującym.
CELLULAR WATER to woda o identycznym składzie, jak ta występująca naturalnie w skórze człowieka. Zawiera optymalną ilość
soli mineralnych i pierwiastków śladowych, które dostarczają skórze dzienną dawkę energii potrzebną do jej prawidłowego i jak
najlepszego funkcjonowania oraz do utrzymania jej w dobrej kondycji.
Nowa, wzbogacona o kwas hialuronowy formuła CELLULAR WATER MIST intensywnie nawilża skórę, poprawia jej jakość i
strukturę i przedłuża młodość komórek, jednocześnie spowalniając procesy starzenia.

Woda Komórkowa to prawdziwy „zastrzyk energii” dla naszej skóry.
Zawiera 100% patentu Cellular Water (sole mineralne, L-karnozyna, hipotauryna, kwas cytrynowy), który dostarcza
skórze energię do życia oraz stymuluje prawidłowe działanie komórek skóry. Z kolei niskocząsteczkowy kwas
hialuronowy intensywnie nawilża skórę, dostarczając jej jeszcze więcej składników odżywczych.

Stosowanie
Spryskać twarz i dekolt (można stosować także na ciało) i pozostawić do wyschnięcia. Stosować jako serum pod krem pielęgnacyjny lub
jako utrwalacz makijażu.
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Może być używany o dowolnej porze dnia, tak często jak to konieczne.

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