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Jowae oczyszczający żel myjący 200 ml
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Żele do mycia twarzy

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. SODIUM COCOAMPHOACETATE. GLYCERIN. PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE. CITRIC ACID. DISODIUM
COCOYL GLUTAMATE. PARFUM/FRAGRANCE. COCO-GLUCOSIDE. GLYCERYL OLEATE. CAPRYLOYL GLYCINE. SODIUM CHLORIDE.
HYDROXYACETOPHENONE. CHLORPHENESIN. SODIUM COCOYL GLUTAMATE. SODIUM CITRATE. SEMPERVIVUM TECTORUM
EXTRACT. NELUMBO NUCIFERA FLOWER EXTRACT. TOCOPHEROL. HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE.

Charakterystyka

Odpowiedni dla skóry mieszanej, tłustej i wrażliwej
89% składników pochodzenia naturalnego
Delikatnie usuwa zanieczyszczenia, redukuje nadmiar sebum i pomaga chronić skórę przed niedoskonałościami.
Antyoksydacyjne Lumifenole przywracają skórze równowagę, a ekstrakt ze świętego lotosu działa wygładzająco. Zawiera
antybakteryjne lipoaminokwasy zapobiegające pojawianiu się niedoskonałości. Skóra jest świeża i oczyszczona.
Lekki oczyszczający żel pozostawia na skórze delikatny zapach mandarynki, jaśminu i mięty.
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Formuły Jowaé opierają się na połączeniu opatentowanych Lumifenoli z tradycyjnymi roślinami koreańskiej medycyny.
Główne składniki aktywne:

Antyoksydacyjne Lumifenole
Święty Lotos
Lipoaminokwasy

Fizjologiczne pH. Bez zawartości mydeł.
Produkty Jowaé nie zawierają parabenów, fenoksyetanolu, olejów mineralnych, składników pochodzenia zwierzęcego

Stosowanie
Stosować rano i wieczorem na wilgotną twarz. Unikać kontaktu z oczami. Delikatnie masować do uzyskania piany. Spłukać obficie
wodą.

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