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Nacomi pyłek oczyszczająco-detoksykujący 20 g
 

Cena: 20,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Proszki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Mica, Solum Diatomeae, Sodium Carboxymethyl Starch, Zea Mays (Corn) Starch, Kaolin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropyl
Betaine, Niacinamide, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Charcoal Powder, Parfum, Silica Dimethyl Silylate, Ethyl Cellulose, Lauric Acid,
Mannitol, Polyglyceryl-10 Stearate, CI 77891.

Charakterystyka

Stosowanie i skład to coś magicznego! 
Czas wyrzucić swój żel do twarzy! Pyłek dużo lepiej spełnia jego rolę a dodatkowo dzięki jego suchej konsystencji nie
posiada w składzie konserwantów. Można powiedzieć, że codziennie przygotowujesz sobie świeża porcję żelu
oczyszczającego i wcale nie pochłania to masę czasu. Wystarczy że nasypiesz pyłek na rękę, zmoczysz go wodą i
gotowe! Stosowanie jest bardzo przyjemne i łatwo zmywa się go z twarzy. Przejdźmy do składu- cóż… to czysta poezja.
Maksymalne stężenie składników aktywnych, plus brak konserwantów? Bajka!

Zaskórniki i trądzik? Zdecydowanie NIE!
Sekretem pyłku oczyszczająco- detoksykującego są dwa składniki niacynamid oraz węgiel aktywny. Oba te składniki
zwężają pory, zmniejszają wydzielanie sebum, efektywnie normalizują cerę tłustą i trądzikową. Węgiel aktywny przyciąga
wszelkie zanieczyszczenia, toksyny i bakterie z najgłębszych warstw skóry. Używając pyłku codziennie możesz być
pewna, że pożegnasz się z zaskórnikami i trądzikiem. Żeby wzmocnić jego działanie polecamy dopełnić pielęgnację
naszym GLOW serum oraz maseczką z węglem aktywnym.

Regeneruje, koi
Glinka biała oraz olej ze słodkich migdałów w składzie to nie przypadek. Przy tak głębokim oczyszczaniu potrzebujemy
także odrobinę nawilżenia i regeneracji. Mimo, że glinka biała ma również właściwości pochłaniania toksyn i
zanieczyszczeń to świetnie regeneruje, łagodzi i koi.

Stosowanie
Niewielką ilość pyłku połączyć z wodą, aż zmieni konsystencję z pudrowej na żelową. Następnie umyć nim twarz i spłukać wodą.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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