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Nacomi płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu -
zwężający pory 400 ml
 

Cena: 26,79 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, Citrus Limon Fruit Extract,
Enantia Chlorantha Bark Extract, Althaea Officinalis Root Extract, Niacinamide, Panthenol, Benzyl Alcohol, Butylene Glycol, Parfum,
Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Oleanolic Acid, CI 45100.

Charakterystyka

Naturalny sposób na oczyszczenie.
Płyn micelarny od Nacomi dokładnie usuwa makijaż, nawet ten wodoodporny. Zapewnia głębokie oczyszczenie skóry
oraz redukuje nadmiar sebum. Pozbawiony silnych detergentów typu SLS i SLES, nie tylko nie podrażnia ale intensywnie
łagodzi podrażnioną skórę. Po zastosowaniu skóra pozostaje gładka i świeża.

Gładka twarz bez widocznych porów.
Zawarty w płynie ekstrakt z drzewa Enantia Chlorantha skutecznie zmniejsza wydzielanie sebum, widoczność
rozszerzonych porów oraz oczyszcza skórę. Wyciąg z korzenia prawoślazu wygładza skórę, działa przeciwzapalnie i
zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Ponadto ekstrakt z cytryny działa
antyoksydacyjnie i ściągająco. Sprawia, że cera staje się rozjaśniona i odświeżona.

Dogłębne nawilżenie
Płyn micelarny od Nacomi dzięki swoim naturalnym składnikom nie narusza hydrolipidowej warstwy naskórka.Zawarta
w nim gliceryna dogłębnie nawilża oraz pomaga substancjom aktywnym przedostać się w głąb skóry. Dzięki połączeniu
soku z aloesu, kwasu oleanolowego oraz D-panthenolu działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia oraz stymuluje
regenerację naskórka.

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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