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

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

 

 

Jowae nawilżająca wodna mgiełka 200 ml
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Aerozole

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. PROPANEDIOL. PENTYLENE GLYCOL. POLYSORBATE 20. NITROGEN. GLYCERIN. PARFUM/FRAGRANCE.
CETRIMONIUM BROMIDE. SUCROSE LAURATE. SEMPERVIVUM TECTORUM EXTRACT. CITRIC ACID. ALCOHOL. SODIUM BENZOATE.
PRUNUS SERRULATA FLOWER EXTRACT. SODIUM HYDROXIDE.

Charakterystyka

Wszystkie rodzaje skóry
Odpowiednia dla skóry wrażliwej
97% składników pochodzenia naturalnego
Nowy krok Jowaé zainspirowany koreańskimi esencjami, do stosowania po demakijażu w celu przygotowania skóry do dalszej
pielęgnacji lub w dowolnym momencie dnia dla dodatkowego odświeżenia. Skutecznie nawilża dzięki zawartości wyciągu z 
kwiatu wiśni i roślinnej gliceryny. Antyoksydacyjne Lumifenole chronią skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Natychmiast się wchłania pozostawiając skórę miękką, ukojoną i pełną promiennego blasku.
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Delikatna i lekka mgiełka otula skórę nutami ziołowymi z dodatkiem jaśminu i drzewa cedrowego. Piękny kwiatowy zapach
sprawia, że chce się jej używać częściej.
Formuły Jowaé opierają się na połączeniu opatentowanych Lumifenoli z tradycyjnymi roślinami koreańskiej medycyny.
Główne składniki aktywne:

Antyoksydacyjne Lumifenole
Woda z kwiatu wiśni
Roślinna gliceryna

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

Stosowanie
Spryskaj twarz z odległości ok. 20 cm. Stosuj rano, wieczorem lub o dowolnej porze w ciągu dnia.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

