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Nacomi tonik nawilżająco - łagodzący 80 ml
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 80 ml

Postać Aerozole

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Butylene Glycol, Hydrolyzed Glycosaminoglycans,
Glycoprotein, Panthenol, Glycerin, Ruscus Aculeatus Root Extract, Centella Asiatica Leaf Extract, Calendula Officinalis Flower Extract,
Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Yeast Protein, Sodium PCA, Parfum, Ammonium Glycyrrhizate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol,
Copper Gluconate, Sodium Benzoate, Dehydroacetic Acid, Escin, Citric Acid, Sodium Citrate.

Charakterystyka

Idealne nawilżenie i ukojenie zamknięte w tej poręcznej buteleczce? Tak! Nasz nawilżająco - łagodzący tonik to mały pomocnik o
wielu możliwościach. Nie od dziś wiadomo jak ważne jest odpowiednie nawilżenie skóry, choćby po to żeby na przyszłość nie
musieć zbierać na najdroższe zabiegi medycyny estetycznej bo już żaden kosmetyk nie da sobie rady z przesuszoną i wiotką
skórą.
Czerwona twarz zdecydowanie wyszła z mody

Jedną z zalet naszego toniku jest pobudzenie mikrokrążenia i poprawa wytrzymałości naczyń krwionośnych. Redukuje
zaczerwienienia i ogranicza pękanie naczynek. Dlatego wręcz idealnie nadaje się do cery naczynkowej i wrażliwej. Skóra
po nim staje się bardzo miękka i elastyczna.

Nawilża i łagodzi
Nasz tonik ma w sobie tyle wspaniałych składników, które silnie nawilżają i koją skórę, że już po pierwszym użyciu
odczujesz niesamowitą ulgę! To sok z aloesu, d-panthenol i gliceryna roślinna dają tak niesamowity efekt. Jeżeli masz
cerę przesuszoną i skłonną do podrażnień warto zacząć działać!

Znacie Hydrolizowane Glikosaminoglikany? Ta dziwna nazwa przeraża to fakt, ale jego działanie zachwyca! Utrzymuje
odpowiedni stopień nawilżenia skóry oraz odpowiedniej jej struktury, czyli jędrności. Dodatkowo podnosi odporność skóry na
szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. A teraz nasz drugi bohater Sodium PCA, który jest jednym z najbardziej aktywnych
czynników nawilżających i uelastyczniających.

Stosowanie
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Spryskać twarz i pozostawić do wchłonięcia. Tonik można stosować po oczyszczeniu twarzy lub przed nałożeniem makijażu. Przed
użyciem wstrząsnąć. Omijać okolice oczu.

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