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Nacomi mgiełka do ciała i twarzy o zapachu borówki 80 ml
 

Cena: 20,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 80 ml

Postać Aerozole

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Benzyl Alcohol, Parfum, Hydrolyzed
Glycosaminoglycans, Glycoprotein, Dehydroacetic Acid, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Copper Gluconate,
Sodium Benzoate, Sodium PCA, CI 14720, CI 42090.

Charakterystyka

Nie myśl, że to kolejna mgiełka do ciała, która tylko pachnie! Zastosowań naszej mgiełki do twarzy i ciała jest baaardzo dużo! Nie
twierdzimy teraz, że nasza mgiełka nie pachnie. Pachnie i to jak! Właśnie to jej zapach i milion zastosowań doprowadzi do tego,
że nie będziesz chciała już bez niej żyć! Nie można też zapomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy - nasza mgiełka do twarzy i
ciała jest WEGAŃSKA!
Dlaczego ma tyle zastosowań?

Ponieważ ma w swoim składzie sok z aloesu, hydrolizowane glikozaminoglikany oraz hialuronian sodu, a to nie byle
jakie składniki. Wszystkie silnie napinają, odżywiają, koją, nawilżają i działają przeciwstarzeniowo.

Na Dzień dobry i Dobranoc!
Po dusznej i upalnej, lub mroźnej (za oknem), więc z wysuszającym powietrzem nocy, nic nie poradzisz na to, że nie tylko
Ty, ale i Twoja skóra pragnie odświeżenia. Śmiało, spryskaj się cała mgiełką!
Po relaksującej kąpieli, ale już nie tak bardzo relaksującym dniu, gdy milion myśli nie skupia się niestety na liczeniu
baranków - pora na naszą mgiełkę. Spryskaj siebie i poduszkę, by poczuć relaksujący zapach i ukoić myśli i ciało!

Przed makijażem, lub dla odświeżenia makijażu
Przed makijażem pełni funkcję szybkiego, zdrowego shota dla Twojej skóry. Odżywia i nawilża a co za tym idzie-
przygotowuje pod dalszą pielęgnację lub makijaż.

W czasie imprezy, kiedy czujesz, że na Twojej twarzy pojawiły się skórki ze zeschniętym podkładem lub matowa szminka
zaczęła się rolować i zbierać na wysuszonych skórkach pora na naszą mgiełkę! Bardzo szybko odświeży Twój makijaż.
Słońce, mróz czy wiatr

Nie od dziś wiadomo, że skóra narażona na przebywanie na pełnym słońcu, dużym mrozie lub silnym wietrze może w
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efekcie być przesuszona i bardzo wrażliwa, co prowadzi do szybszego jej starzenia. Opalasz się? Nie zapomnij co jakiś
czas spryskać się naszą mgiełką. Zapomniałaś rękawiczek, a Twoja twarz jest wystawiona na silny mroźny wiatr?
Szybko wracasz do domu i jedyne o czym myślisz i w efekcie robisz to przyłożenie rąk do kaloryfera… Tu znów wkracza
nasza mgiełka, która idealnie ukoi, nawilży i pobudzi pracę kolagenu i elastyny!

Długi intensywny trening
Myślisz, że podczas treningu trenujesz tylko swoje ciało? Twoja skóra także pracuje- napina się, naciąga, rozgrzewa, a
potem fundujesz jej szybki zimny prysznic, bo przecież to idealnie działa na cellulit. Oczywiście! Ale nie zapomnij też o
tym, że rozgrzana skóra i rozszerzone pory to idealny czas na podanie jej składników aktywnych. A po zimnym prysznicu
także należy jej się dawka nawilżenia, a dodatkowo mgiełka ma działanie uelastyczniające i napinające. Nic, tylko
wklepać w ciało!

Stosowanie
Spryskać twarz i ciało. Przed użyciem wstrząsnąć.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

