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Jowae bogaty krem wygładzający zmarszczki 40 ml
 

Cena: 75,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Kremy

Producent JOWAE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

JOWAÉ, bazując na naturalnych składnikach (wszystkie kosmetyki mają średnio 93% naturalnego składu), dostosowało
koreański rytuał 10 kroków do potrzeb skóry Europejek i zamieniło go na 4 podstawowe etapy oczyszczania cery i pielęgnacji
całego ciała. Te 4 kroki (OCZYSZCZANIE, PRZYGOTOWANIE, AKTYWOWANIE, KOREKTA) są wyjątkowym i bardzo ważnym
elementem JOWAÉ, które modyfikuje je i poszerza specjalnie dla mieszkanek Starego Kontynentu.
 Korzystając z eksperckiej i laboratoryjnej wiedzy z Francji oraz tysiącletnich, opartych na roślinach rozwiązaniach z zakresu
medycyny koreańskiej, JOWAÉ udało się stworzyć kosmetyki dla skóry wrażliwej, bez szkodliwych parabenów, zapychających
skórę olejów mineralnych, fenoksyetanolu (może być toksyczny dla mózgu i układu nerwowego) oraz składników pochodzenia
zwierzęcego. To one mają chronić barierę skóry w starciu z szkodliwymi, często agresywnymi czynnikami zewnętrznymi,
zmianami klimatu, niezbilansowaną dietą czy zaburzeniami hormonalnymi.

Składniki
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AQUA/WATER/EAU. GLYCERIN. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) NUT EXTRACT. HYDROGENATED COCONUT OIL. CETYL
PALMITATE. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. ISOHEXADECANE.MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL. DICAPRYLYL CARBONATE.
ARACHIDYL ALCOHOL. BEHENYL ALCOHOL.PARFUM/FRAGRANCE. DIMETHICONE. GLYCERYL STEARATE. PEG-100 STEARATE.
BUTYLENE GLYCOL. HYDROXYACETOPHENONE. ARACHIDYL GLUCOSIDE. ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER.
CHLORPHENESIN. 1,2-HEXANEDIOL. CAPRYLYL GLYCOL. LAUROYL LYSINE. TOCOPHERYL ACETATE. DIMETHICONE
CROSSPOLYMER. XANTHAN GUM. TETRASODIUM EDTA. SODIUM HYDROXIDE. BHT. SODIUM HYALURONATE. CARBOMER. SODIUM
LACTATE. POLYSORBATE 20. SEMPERVIVUM TECTORUM EXTRACT. PANAX GINSENG ROOT EXTRACT. TOCOPHEROL. PALMITOYL
TRIPEPTIDE-1. PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7.

Charakterystyka

Odpowiedni dla skóry suchej i skóry wrażliwej
91% składników pochodzenia naturalnego
Przywraca skórze sprężystość i wygładza drobne zmarszczki. Antyoksydacyjne Lumifenole działają ochronnie, a czerwony żeń-
szeń, stosowany od tysięcy lat w medycynie tradycyjnej, pobudza skórę i działa przeciwzmarszczkowo. Dodatkowe wygładzenie
i nawilżenie zapewnia kwas hialuronowy połączony z wygładzającymi peptydami oraz odżywczym olejem makadamia i masłem
shea. Dzień po dniu skóra odzyskuje energię i blask.
Miękki i jedwabisty krem idealnie się wchłania, pozostawiając zapach kwiatowego mchu, delikatnie ostrych przypraw, róży i
irysa.
SKŁADNIKI Formuły Jowaé opierają się na połączeniu opatentowanych Lumifenoli z tradycyjnymi roślinami koreańskiej
medycyny.
Główne składniki aktywne:

Antyoksydacyjne Lumifenole
Czerwony żeń-szeń
Wygładzające peptydy
Kwas hialuronowy
Roślinna gliceryna
Witamina E
Olej makadamia
Masło shea

Produkty Jowaé nie zawierają parabenów, fenoksyetanolu, olejów mineralnych, składników pochodzenia zwierzęcego.

Stosowanie
Stosuj codziennie rano niewielką ilość kremu, rozgrzewając uprzednio w dłoniach. Nakładaj równomiernie ruchami wygładzającymi od
środka twarzy na zewnątrz.

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