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Lavera Hydro Sensation głęboko nawilżające serum 30 ml
 

Cena: 71,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Serum

Producent LAVERA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

Skuteczne nawilżenie i naturalna moc dzięki organicznym algom i naturalnym kwasom hialuronowym.
Natychmiastowe odświeżenie skóry.
Serum szybko się wchłania.
Nasza innowacyjna formuła pielęgnacyjna: skuteczne nawilżenie.
Pielęgnacja nawilżająca z natury - łatwiejsza niż kiedykolwiek.
Dobre samopoczucie dzięki 100% certyfikowanym kosmetykom naturalnym - bez kompromisów.
Skuteczne nawilżenie i naturalna moc.
Odkryj sekret Lavery i jej naturalnie łatwej pielęgnacji nawilżającej: nasza starannie zbilansowana kompozycja z organicznymi
algami i naturalnymi kwasami hialuronowymi uzupełnia rezerwy wilgoci w skórze i zapewnia naturalnie promienną cerę. Poznaj
nowy wymiar zauważalnej świeżości - nawilżająca pielęgnacja z natury, łatwiejsza niż kiedykolwiek.
Nasze zaangażowanie:

Nasze receptury zawierają składniki z kontrolowanych upraw organicznych i nie zawierają stałych i płynnych
mikroplastików, sztucznych barwników i konserwantów. *

Naturalne kompozycje, które zostały specjalnie skoordynowane i harmonijnie skomponowane na podstawie badań lavery z
najlepszych składników aktywnych pochodzenia naturalnego.
Kosmetyki naturalne, które zostały certyfikowane i przebadane dermatologicznie przez niezależne instytucje.
Tektura tego pudełka składanego składa się w 100% z włókien pochodzących z recyklingu.
Jesteśmy firmą neutralną dla klimatu. * *
Lavera jest zaangażowana w ochronę klimatu i dobrostan zwierząt.

* według EU Cosmetics VO
* * ClimatePartner.com / 12310-1610-1001
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Nałożyć na oczyszczoną skórę przed pielęgnacją na dzień i delikatnie wmasować. Aby uzyskać optymalny efekt, używaj innych
produktów z naszej linii pielęgnacyjnej lavera Hydro Sensation.

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