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Mokosh liftingująca maska do twarzy Owies i Bambus 15 ml
 

Cena: 45,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Maseczki

Producent MOKOSH

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp

Mokosh Cosmetics produkuje wyjątkowe kosmetyki naturalne, które ujmują jakością i doborem surowców, konsystencją i
zapachem.

Kosmetyki Mokosh nie zawierają szkodliwych substancji, SLS-ów, PEG-ów, parabenów, pochodnych ropy naftowej (np.
wazeliny, parafiny, czy silikonów).
Mokosh dba także o środowisko, używa bezpiecznych opakowań, które można poddawać recyklingowi lub ponownie
wykorzystać w domu.
Kosmetyki Mokosh, tak samo jak surowce, z których są wytwarzane nie są testowane na zwierzętach.
Większość produktów Mokosh to kosmetyki wegańskie z certyfikatem „V” nadawanym przez fundację Viva; wszystkie
zostały przebadane dermatologicznie.

Składniki
Aqua Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Kappaphycus Alvarezii Extract Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Squalene, Beta-
Sitosterol, Tocopherol, Maltooligosyl Glucoside, Sodium Stearoyl Glutamate Hydrogenated Starch Hydrolysate, Avena Sativa Kernel
Flour, Glucose, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Cetearyl Glucoside, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, Sodium
Hydroxide, Parfum, Cetearyl Alcohol, Lactobacillus/Arundinaria Gigantea Ferment Filtrate, Isostearyl Isostearate, Glycerin, Simmondsia
Chinensis Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Behenate

Charakterystyka

Liftingująca maska do twarzy zawierająca mączkę owsianą oraz wodę bambusową.
Składniki aktywne:

bioferment z bambusa, ekstrakt z drzewa Tara i czerwonej algi, mączka owsiana, olej jojoba, masło shea, bisabolol,
skwalen, witamina E.
Zawarte w masce wyciągi z drzewa Tara oraz czerwonych alg dzięki obecności glukopolimerów i galaktomanów tworzą
na skórze cienki, wygładzający film i mają zauważalnie liftingujące działanie już po pierwszym użyciu, a także opóźniają
procesy starzenia się skóry.
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Mączka owsiana zawiera ceramidy i lipidy, które pomagają utrzymać zdrowy wygląd skóry.
Bogata w krzemionkę woda bambusowa dzięki procesowi fermentacji staje się doskonale biodostępna dla skóry
wspomagając jej prawidłowe nawilżenie.
Biofermenty wspierają również odbudowę naturalnej mikroflory skóry.
Naturalny bisabolol działa łagodząco oraz pełni rolę promotora wchłaniania - co wspiera działanie surowców aktywnych.

Organiczne składniki: masło shea i jojoba mają właściwości odżywcze, regenerujące i uelastyczniające skórę.
Kompleks zawierający: witaminę E, skwalen oraz beta-sitosterol pochodzenia naturalnego pomaga zwalczać wolne rodniki
odpowiedzialne za starzenie się skóry.
Maska idealnie pielęgnuje skórę twarzy, szyi i dekoltu, a regularnie stosowana:

Zauważalnie liftinguje skórę już po pierwszym użyciu.
Nadaje skórze zdrowy wygląd.
Poprawia nawilżenie skóry.
Nadaje jedwabistą gładkość .
Opóźnia procesy starzenia się skóry.
Działa łagodząco.
Stymuluje regenerację, odżywia i uelastycznia skórę.
Chroni skórę przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników.

Maska jest kosmetykiem wegańskim. Nie posiada składników z przeciwwskazaniami dla kobiet w ciąży.

Stosowanie
Nałóż maskę na skórę twarzy, szyi i dekoltu z pominięciem okolic oczu. Grubą warstwę maski pozostaw na skórze przez 30 minut. W
celu intensyfikacji efektów działania pozostaw ją na noc, rano zmyj letnią wodą. Stosuj 1-2 razy w tygodniu. Przed pierwszym użyciem
maski należy wykonać test na skórze, aby wykluczyć alergię na jakikolwiek składnik.

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