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Nacomi peeling do twarzy przeciwzmarszczkowy 85 ml
 

Cena: 29,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 85 ml

Postać Peelingi

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

Naturalny Peeling do twarzy Nacomi jest przeznaczony do regularnego stosowania, polecany wszystkim aktywnym kobietom,
które zauważyły na swojej skórze pierwsze oznaki starzenia. Delikatne kryształki korundu pomagają pozbyć się martwego
naskórka, dzięki czemu naturalne olejki i witamina E lepiej wnikają w skórę i regenerują ją. Olejek marula doskonale nawilża skórę
i wzmacnia ją, a olej ze słodkich migdałów jest składnikiem silnie wygładzającym zmarszczki i stymulującym procesy naturalnej
odbudowy.
Skład i Właściwości:

Olejek arganowy - stosowany w produkcji kosmetyków Nacomi ma zbawienny wpływ na skórę - łagodzi podrażnienia,
aktywuje procesy regenerujące naskórek, spłyca i ujednolica płytkie blizny i zmarszczki. Jest powszechnie uznawany za
środek bezpieczny dla alergików, łagodzi objawy podrażnień i wykazuje działanie ochronne.
Olejek marula - posiada silnie działanie wzmacniające strukturę skóry, dzięki czemu jest ona bardziej odporna na
działanie czynników zewnętrznych. Olej jest znanym od lat, tradycyjnym kosmetykiem odmładzającym - zwalcza wolne
rodniki, aktywuje procesy regeneracyjne naskórka i działa antybakteryjnie.
Witamina E - Witamina młodości naniesiona na skórę aktywuje produkcję kolagenu w skórze, stymuluje ją do regeneracji
i uelastycznia. Wymiata wolne rodniki z organizmu, dzięki czemu posiada silne działanie odmładzające i wygładzające.
Olejek ze słodkich migdałów - stosowany do produkcji kosmetyków Nacomi intensywnie natłuszcza i dogłębnie nawilża
naskórek. Olejek jest tradycyjnie stosowany w medycynie naturalnej w celu leczenia łuszczycy i egzemy; jest szczególnie
polecany dla osób posiadających wrażliwą, suchą skórę. Stymuluje procesy naturalnej odbudowy mikrouszkodzeń,
wygładza zmarszczki i inne drobne niedoskonałości
Ekstrakt z Mango - zawarty w peelingu przeciwzmarszczkowym Nacomi działa intensywnie wygładzająco, usprawnia
mikrokrążenie i stymuluje procesy oczyszczania skóry z toksyn. Ekstrakt zawiera mnóstwo wartościowych witamin,
szczególnie cennych podczas kuracji przeciwzmarszczkowej, takich jak B, C, E i prowitaminę A.
Korund - jest składnikiem złuszczającym skórę i stymulującym do regeneracji. Oczyszczenie skóry twarzy kosmetykami
na bazie korundu pomaga delikatnie oczyścić skórę, dzięki czemu naturalne olejki lepiej się wchłaniają i bardziej
aktywnie odżywiają skórę.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/nacomi-peeling-do-twarzy-przeciwzmarszczkowy-85-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Olejek Macadamia - Olej wytwarzany z najsłodszych orzechów świata jest jednym z najbardziej docenianych
kosmetyków naturalnych. Doskonale sprawdza się w przypadku walki ze zmarszczkami i bliznami, ponieważ szybko
wchłania się w skórę i nawilża ją, stymulując procesy regeneracji naskórka. Dzięki zdolności do przenikania w głębokie
warstwy skóry wykazuje silne działanie wygładzające i odmładzające. Wysoka zawartość przeciwutleniacza -
tokotrienolu - dodatkowo pomaga zachować skórze młody wygląd.

Stosowanie
Oczyszczenie skóry twarzy jest pierwszym etapem przygotowania skóry do zabiegu intensywnie nawilżającego. Peeling należy
stosować regularnie, 1-2 razy w tygodniu. Niewielką ilość peelingu należy nałożyć na wilgotną skórę twarzy i masować kilka minut,
następnie spłukać. Ważne jest, aby masaż złuszczający wykonywać z zachowaniem reguły - im cieńsza warstwa skóry, tym
delikatniejszy masaż, co jest szczególnie ważne w przypadku delikatnej skóry dojrzałej.

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