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L'biotica maska na tkaninie aloesowa 23 ml
 

Cena: 6,79 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 23 ml

Postać Maseczki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Właściwości i zastosowanie:
Luksusowa Aloesowa Maska na tkaninie to profesjonalny zabieg do samodzielnego wykonania w domu.

MASKA ALOESOWA to luksusowa maseczka w postaci tkaniny nasączonej serum z wysoka zawartością soku z Aloe Vera.
Wyjątkowy produkt oczyszczający dzięki unikalnej formule, będącej połączeniem naturalnych składników, pozwala na głębokie i
dokładne oczyszczenie skóry twarzy i jednoczesne jej nawilżenie.

Naturalny sok z Aloe Vera wnika głęboko w pory skóry i na długi czas skutecznie je oczyszcza. Jednocześnie doskonale
regeneruje skórę, nadając jej jedwabistą gładkość. Ponadto zawarte w aloesie enzymy pomagają w usunięciu martwych
komórek naskórka i wspierają ich regenerację.

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 in w głębokie warstwy skóry.
Efekt widoczny już po pierwszym użyciu - skóra jest oczyszczona, promienna i zregenerowana.
Dla uzyskania trwałych efektów zabieg należy powtarzać 1-2 razy w tygodniu.
Aloesowa maska na tkaninie polecana jest do całorocznej pielęgnacji skóry potrzebującej oczyszczenia i regeneracji.
EFEKT NA SKÓRZE:

głęboko i dokładnie oczyszcza skórę
nadaje skórze jedwabistą gładkość i blask
regeneruje i zmniejsza podrażnienia skóry

Stosowanie
1. Dokładnie umyj i osusz twarz.
2. Wyjmij maskę z opakowania i delikatnie rozłóż.
3. Nałóż maskę równomiernie na całej twarzy. Powinna dokładnie przylegać do twarzy. Pozostaw na 15 minut.
4. Po upływie wskazanego czasu delikatnie zdejmij maskę z twarzy, wmasowując pozostałość esencji
Informacje dodatkowe
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W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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