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Nacomi tonik złuszczająco - rozświetlający 80 ml
 

Cena: 35,89 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, Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus Limon
(Lemon) Fruit Extract, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Sorbitan Oleate Decylglucoside
Crosspolymer, Lactic Acid, Glycolic Acid, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Glycerin, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Yeast
Protein, Biotin, Allantoin, Disodium Phosphate, Threonine, Malic Acid, Tertaric Acid, Pyridoxine HCl, Niacinamide, Glycoprotein, Potassium
Sorbate, Copper Gluconate, Sodium Benzoate, Sodium PCA, Phenoxyethanol, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Benzyl Alcohol,
Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Limonene, Linalool, Citral, Citronellol.

Charakterystyka

Chyba każda z nas marzy o promiennej, rozświetlonej cerze. Nie da się ukryć, że trend GLOW pojawia się wszędzie- a teraz także
u nas w wersji naturalnej. Dodatkowo opakowanie pozwala na wykorzystanie w pełni całego produktu bez jego marnowania,
ponieważ produkt psikamy bezpośrednio na twarz i nic nie marnuje się na waciku!
Nawilżenie i regeneracja

Praktycznie wszystkie składniki toniku mają właściwości silnie nawilżające i regeneracyjne. Składniki są w taki sposób
skomponowane by wszystkie szybko i sprawnie wnikały w głąb skóry. Świetnie nadaje się w pielęgnacji cery poszarzałej,
bardzo suchej i matowej. Dodatkowo zmniejsza widoczność przebarwień i blizn, dzięki swoim właściwościom
złuszczającym i rozjaśniającym.

Działanie przeciwtrądzikowe i przeciwzapalne
Działanie złuszczające powoduje wyraźne odświeżenie cery. Składniki takie jak: owocowe kwasy AHA, biotyna oraz 
hydrolizowane proteiny drożdży zapobiegają namnażaniu się bakterii na powierzchni skóry, niwelują wypryski i stany
zapalne skóry. Dodatkowo tonik działa bakteriobójczo oraz normalizują funkcję gruczołów łojowych.

Koi, łagodzi i rozjaśnia
Nie bez powodu nazywa się GLOW. Możesz się już pożegnać z zaczerwieniami oraz podrażnieniami. Rozjaśnia
przebarwienia, oraz odświeża skórę.

Idealny na zmarszczki.
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Wspomaga produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, a to jak każdy wie najważniejsze i najbardziej
pożądane działanie dla każdej kobiety. Poprawia elastyczność skóry i stan skóry suchej i odwodnionej.

Stosowanie
Spryskać wacik i przetrzeć twarz. Można również bezpośrednio spryskać twarz, należy jednak unikać kontaktu z oczami. Tonik może być
stosowany po oczyszczaniu twarzy, jak i 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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