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Institut Esthederm Nutri System kremowa, odżywcza i
regenerująca maseczka do twarzy 75 ml
 

Cena: 190,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Maseczki

Producent INSTITUT ESTHEDERM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Składniki aktywne:

CELLULAR WATER PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energię do
życia oraz stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry.
TIME CONTROL SYSTEM PATENT (kreatyna, bioflawonoidy, oligonukleotydy, wit. E, rozpuszczalna wit. C) – chroni kapitał
młodości skóry, spowalnia procesy starzenia i pomaga jej zachować młody wygląd na dłużej.
HIGH DEFINITION NUTRITIONAL COCTAIL TECHNOLOGY (8 witamin, 5 minerałów i pierwiastków śladowych, kwasy tłuszczowe
Omega 3 i 6) - zapewnia pełnowartościowe odżywianie skóry, wzmacniają i przywracają jej prawidłowy metabolizm.

Charakterystyka

Kremowa, cudownie odżywcza i regenerująca maseczka do twarzy.
Zapewnia optymalną „kąpiel wzmacniającą” dostarczając skórze wszelkich niezbędnych składników odżywczych.
Wzmacnia naturalną odporność skóry na działanie agresywnych czynników zewnętrznych. Dzięki witaminom i minerałom oraz
kwasom tłuszczowym Omega 3 i 6 regeneruje i prawidłowo odżywia skórę. Przywraca komfort zmęczonej i osłabionej skórze.
Delikatny miodowy zapach sprawia, że nakładanie maseczki to moment prawdziwej przyjemności i odprężenia.
Dla każdego rodzaju skóry podrażnionej, zmęczonej i przesuszonej. Do cery osłabionej na skutek nieodpowiedniego sposobu
ożywiania się, stosowania intensywnej diety, braku snu, długotrwałego stresu, po dłuższej chorobie, po ciąży, etc. Idealna zimą
lub jako regeneracja skóry po lecie.

Stosowanie
Nałożyć grubą warstwę maseczki na czystą i suchą skórę twarzy oraz szyi. Zostawić na 15-20 minut, następnie zmyć wodą. Stosować
2-3 razy w tygodniu.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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