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L'biotica maska na tkaninie hialuronowa 23 ml
 

Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 23 ml

Postać Maseczki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Właściwości i zastosowanie
Luksusowa HIALURONOWA MASKA na tkaninie to profesjonalny zabieg do samodzielnego wykonania w domu.

Maska Hialuronowa - w postaci tkaniny silnie nasączonej serum z kwasem hialuronowym
Kwas hialuronowy uważany jest za jedną z najskuteczniejszych substancji nawilżających, utrzymuje odpowiedni poziom
nawilżenia skóry, opóźnia proces starzenia, pomaga skórze odzyskać sprężystość, blask oraz zdrowy koloryt.
Dodatkowo hamuje proces powstawania zmarszczek oraz uelastycznia, co sprawia, że skóra staje się jędrna,
wygładzona oraz optymalnie nawilżona.

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 w głębokie warstwy skóry.
Efekt widoczny już po pierwszym użyciu - skóra jest intensywnie nawilżona, ujędrniona i zregenerowana.
Stosuj 1-2 razy w tygodniu
Hialuronowa maska na tkaninie polecana jest do całorocznej pielęgnacji skóry potrzebującej intensywnego nawilżenia,
ujędrnienia i regeneracji.
EFEKT NA SKÓRZE:

intensywnie nawilża
nadaje uczucie świeżości i sprężystości
hamuje proces powstawania zmarszczek

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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