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Nacomi płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu -
łagodzący 400 ml
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 ml

Postać Płyny micelarne

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Lauryl Glucoside, Hyaluronic Acid, Panthenol,
Hydrolyzed Yeast Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Rubus Idaeus Fruit Extract, Benzyl
Alcohol, Parfum, Dehydroacetic Acid, Cetyl Hydroxyethylcellulose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Polyglucuronic Acid, Lecithin,
Citric Acid, CI 42090.

Charakterystyka

Ogromna siła w delikatnym wydaniu.
Skondensowana formuła łagodnie oczyszcza skórę, pochłaniając nadmiar sebum. Łagodzący płyn micelarny usuwa
wszelkie ślady makijażu już za jednym pociągnięciem.
Pozbawiony silnych detergentów typu SLS i SLES, nie tylko nie podrażnia ale intensywnie łagodzi podrażnioną skórę.
Zmniejsza widoczność zaczerwienień oraz rozjaśnia przebarwienia przywracając naturalny koloryt skóry.

Łagodny z natury.
Płyn micelarny od Nacomi dzięki swoim naturalnym składnikom nie narusza hydrolipidowej warstwy naskórka.
W swoim składzie posiada substancje takie jak sok z aloesu, kwas hialuronowy czy D-panthenol o nawilżająco-kojącym
działaniu. W połączeniu z rumiankiem łagodzą podrażnienia, wspomagają regeneracje i długotrwale nawilżają.
Skład wzbogacono o wyciąg z owoców maliny, który skutecznie wygładza i regeneruje skórę szczególnie wokół oczu,
dodatkowo zapobiegając nadmiernemu wydzielaniu sebum. Zawarta w nim gliceryna dogłębnie nawilża oraz pomaga
substancjom aktywnym przedostać się w głąb skóry.
Tak dobrane składniki zapewnią świeży i piękny wygląd skóry twarzy, bez uciążliwych podrażnień!

Stosowanie
Zmyj makijaż płatkiem kosmetycznym nasączonym niewielką ilością płynu.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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