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Kołobrzeskie SPA - Aktywny krem pod oczy ze śluzem
ślimaka 30ml
 

Cena: 19,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Aktywny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry pod oczami. Wzbogacony m.in. o śluz ze ślimaka, olej arganowy, olej jojoba, olej
macadamia oraz kolagen z elastyną. Intensywnie nawilża, pielęgnuje, chroni skórę przed wysuszeniem. Regularnie stosowany zmniejsza
widoczność zmarszczek,  zdecydowanie wygładza skórę. Wspomaga regenerację, poprawia elastyczność i jędrność skóry. Zmniejsza
opuchliznę pod oczami i przynosi ukojenie zmęczonej skórze. Przywraca świeżość skórze wokół oczu, która staje się miękka i delikatna
w dotyku. Pozostawia ją wypoczętą i promienną.

Formuła została wzbogacona o:
- śluz ze ślimaka
- olej arganowy
- olej jojoba
- olej macadamia
- olej migdałowy
- niskocząsteczkowy kwas hialuronowy
- kolagen z elastyną

Opakowanie 30ml

Sposób użycia:
Niewielką ilość kremu nanieść na oczyszczoną, suchą  skórę  pod oczy jak również wokół oczu. Delikatnie wklepać opuszkami palców.
Stosować rano i wieczorem.

Uwaga: nie stosować na uszkodzoną skórę oraz w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu i u dzieci. Nie
wprowadzaj kremu do worka spojówkowego. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Uwaga: Pozyskiwanie śluzu ze ślimaka odbywa się okresowo i stosowane są tylko humanitarne metody. W trakcie tego procesu nie ginie
żaden ślimak. Po zebraniu śluzu ślimaki wracają całe i zdrowe na farmę, gdzie żyją w warunkach naturalnych.
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