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Ziaja rumiankowa - tonik 200 ml
 

Cena: 6,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Toniki

Producent ZIAJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp
Ziaja rumiankowa tonik to kosmetyk, którego zadaniem jest tonizowanie skóry twarzy i szyi. Produkt przeznaczony jest do każdego
rodzaju cery (normalnej, tłustej i mieszanej). Ziaja rumiankowa tonik pozostawia skórę nawilżoną i ukojoną po zabiegu demakijażu,
przygotowując twarz do kolejnych czynności pielęgnacyjnych. Zawarty w kosmetyku wyciąg z rumianku to ukojenie dla skóry, które
sprawia, że jest ona nawilżona i pozbawiona zaczerwienień. Ponadto składnik ten działa przeciwalergicznie oraz przeciwzapalnie.
Obecność w składzie D-Panthenolu to gwarancja nawilżenia. Ziaja rumiankowa tonik pozostawia skórę promienną i gotową do dalszych
zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ przywraca jej naturalne pH.

Ziaja rumiankowa tonik to produkt testowany alergologicznie i dermatologicznie. Kosmetyk nie zawiera wysuszającego skórę alkoholu.

Prezentowanie opakowanie produktu “Ziaja rumiankowa tonik” zawiera 200 ml kosmetyku w butelce.

Charakterystyka
Ziaja rumiankowa tonik jest kosmetykiem przeznaczonym do stosowania na każdym rodzaju cery. Produkt łagodnie oczyszcza
naskórek, pozostawiając skórę nawilżoną i stonizowaną. Ponadto kosmetyk działa na skórę kojąco oraz przygotowuje twarz do
kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych. Ziaja rumiankowa tonik to także delikatny, piękny zapach.

Ziaja rumiankowa tonik to:
● kosmetyk serii “Ziaja rumiankowa”,
● tonizacja skóry,
● przywrócenie naturalnego pH skóry,
● oczyszczenie naskórka,
● nawilżony naskórek,
● kosmetyk dla każdego typu cery,
● produkt do stosowania po demakijażu,
● piękny, a zarazem delikatny zapach,
● produkt wegański,
● produkt, który nie zawiera alkoholu,
● 95% składników naturalnego pochodzenia,
● produkt testowany dermatologicznie i alergologicznie,
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● kosmetyk, którego składnikami aktywnymi są ekstrakt z rumianku i D-Panthenol,
● przygotowanie na kolejne kroki w pielęgnacji twarzy,
● 200 ml produktu.

Ziaja rumiankowa tonik stosuje się po wykonaniu demakijażu, np. mleczkiem, płynem miceralnym, i osuszeniu naskórka. Produkt
tonizuje skórę, przywracając jej naturalne pH,by lepiej wchłanianiała kosmetyki nawilżające i witaminowe, takie jak serum do twarzy,
krem.

W ramach serii Ziaja rumiankowa dostępne są także: mleczko do demakijażu, krem do twarzy oraz krem do twarzy nieperfumowany.
Wszystkie kosmetyki z tej linii zawierają wyciąg z rumianku, który działa na skórę kojąco, nawilżająco, przeciwzapalnie i
przeciwalergicznie, a także redukuje zaczerwienienia. Ziaja rumiankowa tonik to idealne uzupełnienie pielęgnacji oparte na kosmetykach
z tej serii.

Stosowanie
Ziaja rumiankowa tonik to kosmetyk do użytku zewnętrznego, który powinien być stosowany zgodnie z instrukcją dołączoną do
opakowania produktu.

W celu użycia produktu, należy nałożyć niewielką ilość toniku na wacik kosmetyczny, a następnie nasączonym płatkiem przetrzeć całą
skórę twarzy. Najlepiej stosować kosmetyk dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Tonik nakładamy na już oczyszczoną skórę twarzy -
bez makijażu. Po użyciu kosmetyku można przejść do kolejnych etapów pielęgnacji - nałożenia serum, olejków lub kremów, np. z serii
Ziaja rumiankowa.

Składniki
Ziaja rumiankowa tonik ma następujący skład (według INCI): Aqua (Water), Propylene Glycol, Panthenol, Chamomilla Recutita
(Matricaria) Flower Extract, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance),
Hexyl Cinnamal, Citronellol, Geraniol, Citric Acid.

Składniki aktywne: ekstrakt z rumianku, prowitamina B5 (D-Panthenol).

Ziaja rumiankowa tonik nie zawiera alkoholu.

Produkt wegański.

Ziaja rumiankowa tonik zawiera 95% składników o pochodzeniu naturalnym.

Producent
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SP. Z O. O.
ul. Jesienna 9
80-298 Gdańsk

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