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Vit Vit żel z wyciągiem ze śluzu ślimaka 50 ml
 

Cena: 40,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Żele

Producent DIET ESTHETIC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka
Vit Vit żel do skóry z ekstraktem ślimaka to naturalny produkt, który składa się z wysoko skoncentrowanych białek regeneracyjnych i
naprawczych. Białka takie uzyskuje się ze śluzu ślimaka i innych substancji czynnych. Vit Vit żel stymuluje syntezę kolagenu i elastyny,
pomaga w regeneracji komórek skóry i przywraca elastyczność skóry, jednocześnie zmniejszając zmarszczki.

Naturalne składniki, które są zawarte w żelu Vit Vit , zmniejszają przebarwienia plamy na skórze i usuwają drobne blizny
powstałe po trądziku lub innych stanach zapalnych.
Vit Vit żel ma wspaniałe właściwości nawilżające, które utrzymują skórę miękką, delikatną i pozbawioną zmarszczek.
Przeciwbakteryjne i lecznicze działanie substancji, które są zawarte w żelu Vit Vit , daje zdolność skóry do radzenia sobie z
wysypką i trądzikiem.
Żel Vit Vit nawilża skórę, odżywia i chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak pogoda lub
zanieczyszczone środowisko. Vit Vit żel jest w 100% naturalnym preparatem, który jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry,
również skóry wrażliwej i problematycznej.
Skład żelu Vit Vit nie zawiera parabenów , olejów mineralnych lub innych substancji drażniących. Vit Vit żel nie był testowany na
zwierzętach.
Ekstrakty białkowe z śluzu ślimaka zawarte w żelu Vit Vit pomagają skórze na jej wzmocnienie, pogłębienie i nadanie jej
naturalnych mechanizmów obronnych. Vit Vit żel zawiera glicerynę, która daje niezbędne nawilżenie skóry, a alantoina
przyśpiesza procesy regeneracyjne w skórze i leczy drobne rany i infekcje, która skutecznie pomaga w walce z trądzikiem. 
Ekstrakty owocowe wzmacniają skórę, nadają jej elastyczność i wygładzają zmarszczki nadając jej wspaniałe efekty
naturalnego Vit Vit żelu który doskonale leczy skórę, a w efekcie ją odmładza, nadając jej zdrowy wygląd i naturalne piękno.
Vit Vit żel idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej.

Stosowanie
Idealny zarówno na dzień jak i noc.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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