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Jowae woda micelarna do demakijażu 400 ml
Cena: 79,10 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

400 ml

Postać

Płyny micelarne

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. POLOXAMER 184. PROPANEDIOL. GLYCERIN. PENTYLENE GLYCOL. POLYSORBATE 20. SODIUM PCA.
PARFUM/FRAGRANCE. CETRIMONIUM BROMIDE. SUCROSE LAURATE. SEMPERVIVUM TECTORUM EXTRACT. ALCOHOL. CITRIC
ACID. PAEONIA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT.
Charakterystyka
Odpowiednia dla skóry wrażliwej
94% składników pochodzenia naturalnego
Delikatnie usuwa makijaż, oczyszcza twarz i oczy. Nawilża i odświeża. Antyoksydacyjne Lumifenole i królewska peonia łagodzą,
przywracając komfort i równowagę. Zawiera roślinną glicerynę, wzmacniająca nawilżenie skóry i kompleks naturalnych
emolientów dla przywrócenia miękkości. Skóra jest oczyszczona, nawilżona i promienieje zdrowym blaskiem.
Niesamowicie delikatna woda micelarna wyzwala subtelny zapach ylang ylang, ze świeżą nutą bergamotki i drzewa
sandałowego.
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Formuły Jowaé opierają się na połączeniu opatentowanych Lumifenoli z tradycyjnymi roślinami koreańskiej medycyny.
Główne składniki aktywne:
Antyoksydacyjne Lumifenole
Królewska Peonia
Roślinna gliceryna
Kompleks naturalnych emolientów
Produkty Jowaé nie zawierają parabenów, fenoksyetanolu, olejów mineralnych, składników pochodzenia zwierzęcego.
Stosowanie
Aplikować za pomocą płatka kosmetycznego na twarz i oczy. Bez potrzeby spłukiwania.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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