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Nacomi olejek do demakijażu dla cery normalnej i mieszanej
150 ml
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Olejki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Głównym składnikiem spośród olei jest olej rycynowy - to jego ilość odpowiada za to do jakiej skóry zostanie przeznaczony
olejek. Im go więcej tym bardziej dostosowuje się do skóry tłustej.

Olejek rycynowy - ma działanie mocno oczyszczające, dlatego lekko wysusza skórę. Mieszając z innymi olejami
zyskujemy mieszaninę nawilżającą i oczyszczającą twarz.
Olej arganowy - jego cudowne działanie przeciwzmarszczkowe i nawilżające idealnie sprawdzi się do pielęgnacji okolicy
oczu. Dzięki niemu płyn dokładnie zmyje nawet wodoodporny tusz i zaopiekuje się Twoimi rzęsami i skórą wokół oczu.
Olej z pestek winogron - usunie sińce i opuchliznę pod oczami.
Olej inca inci - silnie nawilża i regeneruje skórę, odpowiedni również do cery tłustej i trądzikowej. Najlepiej sprawdza się
nałożony na okolice oczu- silnie napina skórę.
Olej marula - poprawia elastyczność i ma działanie antybakteryjne, świetnie radzi sobie z trądzikiem.
Olej z rokitnika - polecany jest dla skóry dojrzałej - regeneruje i nawilża.
Olej jojoba - odżywia, polecany do skóry trądzikowej

Dokładnie zmywa makijaż, nie pozostawiając resztek tuszu na rzęsach.
Dba o nawilżenie skóry wokół oczu.
Działa regeneracyjnie i napinająco.
Sprawia, że rzęsy staną się mocniejsze, grubsze i dłuższe.
Działa oczyszczająco i przeciwtrądzikowo.
Odżywia i przeciwdziała powstawaniu zmarszczek.
Uelastycznia skórę.
Usunie sińce i zredukuje opuchliznę pod oczami.
Nada się idealnie do wodoodpornego makijażu.
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Stosowanie
Nałóż odrobinę olejku na skórę twarzy i wmasuj - również na oczach. Następnie zwilż ciepłą wodą ściereczkę bambusową i nakryj nią
twarz- pozostaw na parę sekund, a następnie zetrzyj nią makijaż.

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