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Jowae nawilżająca hydro - maska 50 ml
 

Cena: 51,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Maseczki

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
AQUA / WATER / EAU. GLYCERIN. DIISOPROPYL SEBACATE. PROPANEDIOL. LINUM USITATISSIMUM (LINSEED) SEED EXTRACT.
CARBOMER. ALCOHOL. TROMETHAMINE. PARFUM / FRAGRANCE. CHLORPHENESIN. ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT.
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) FRUIT EXTRACT. ETHYLHEXYLGLYCERIN. TETRASODIUM EDTA. BIOSACCHARIDE
GUM-1. PRUNUS SERRULATA FLOWER EXTRACT. XANTHAN GUM. SEMPERVIVUM TECTORUM EXTRACT. GLYCERYL CAPRYLATE.
SODIUM ANISATE. SODIUM LEVULINATE. TOCOPHEROL. POTASSIUM SORBATE. SODIUM BENZOATE. SODIUM CITRATE. GLYCINE
SOJA (SOYBEAN) OIL. CITRIC ACID. 1374B.

Charakterystyka

Odpowiednia dla skóry wrażliwej.
96% składników pochodzenia naturalnego
Zastrzyk natychmiastowego nawilżenia dla skóry.

Zawiera antyoksydacyjne lumifenole, wodę z kwiatu wiśni oraz nawilżający kompleks ekstraktów ze słodkich migdałów

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/jowae-nawilzajaca-hydro-maska-50-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

i siemienia lnianego.
Roślinna gliceryna wzmacnia działanie nawilżające. Maska łagodzi, wypełnia i rozświetla skórę. Przywraca komfort i
równowagę.

Formuły Jowaé opierają się na połączeniu opatentowanych* Lumifenoli z tradycyjnymi roślinami koreańskiej medycyny.
Główne składniki aktywne:

Antyoksydacyjne Lumifenole
Woda z kwiatu wiśni
Kompleks ekstraktów ze słodkich migdałów i siemienia lnianego
Roślinna gliceryna

* - zgłoszenie patentowe dla Sempervivum Tectorum

Stosowanie
Stosuj dwa razy w tygodniu grubszą warstwę. Pozostaw na 10 minut. Nadmiar wmasuj lub usuń za pomocą wacika.

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