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L'biotica maska dotleniająca + CO2 na tkaninie 23 ml
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 23 ml

Postać Maseczki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Water, Butylene Glycol, Glycerin, Galactomyces Ferment Filtrate, Xanthan Gum, Bis-Ethoxydiglycol Succinate , Allantoin, Niacinamide,
Retinyl Palmitate, Thiamine HCl , Ribo_avin, Niacin, Carnitine HCl, Pantothenic Acid, Biotin, Folic Acid, Ascorbic Acid, Tocopherol ,
Aspalathus Linearis Extract, Citrus Limon(Lemon) Fruit Extract, Malpighia Emarginata (Acerola) Fruit Extract, Disodium EDTA, PEG-60
Hydrogenated Castor Oil, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, Propanediol, Caprylyl Glycol ,Illicium Verum (Anise) Fruit
Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Oil , Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Pinus Sylvestris Leaf Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel
Oil,Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oi

Charakterystyka
MASKA DOTLENIAJĄCA z CO2 – w postaci tkaniny silnie nasączonej serum z wysoką zawartością składników aktywnych .

Aktywne, regeneracyjne działanie CO2 na skórę znane jest i szeroko wykorzystywane przez kosmetologów oraz lekarzy
medycyny estetycznej.
Związek ten stymuluje przepływ krwi, tlenu oraz składników odżywczych w skórze.
Dzięki temu skóra jest widocznie rozświetlona i odzyskuje naturalną sprężystość.
Bardzo bogaty skład maseczki wzbogacony to takie składniki jak m.in. Acerola – owoc bogaty w witaminę C, prowitaminę A oraz
wit. B1, wit. B2, wit. PP, wapń, fosfor i żelazo, a także karotenoidy i flawonoidy, które mają działanie antyoksydacyjne.

Posiada dobroczynne właściwości przeciwutleniające, neutralizujące wolne rodnik, przeciwdziałając przedwczesnym
procesom starzenia się skóry.
Dzięki nowoczesnej technologii substancje aktywne zawarte w masce są doskonale wchłaniane i wnikają nawet w
głębokie warstwy skóry.
Maska na nasączonej tkaninie spełnia rolę filtra, który w połączeniu z ciepłotą ciała stopniowo uwalnia aktywne składniki
i pomaga wnikać im w głębokie warstwy skóry.
Efekt widoczny już po pierwszym użyciu- skóra odzyskuje swój młody wygląd i blask. Jest widocznie odmłodzona i
zdrowa.
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Efekt na skórze:

poprawia napięcie skóry i owal twarzy, przyspiesza syntezę kolagenu
rozświetla, poprzez stymulację przepływu tlenu i krwi w skórze
widocznie zmniejsza rozszerzone pory
Luksusowa DOTLENIAJĄCA z CO2 na tkaninie to profesjonalny zabieg do samodzielnego wykonania w domu.

Stosowanie
Dla uzyskania trwałych efektów zabieg należy powtarzać 1-2 razy w tygodniu.

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