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Kołobrzeskie SPA - Aktywny krem ze śluzem ślimaka do
twarzy, szyi i dekoltu 50ml
 

Cena: 39,00 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Aktywny krem wzbogacony m.in. o śluz ze ślimaka, kolagen z elastyną, olej arganowy i olej kokosowy. Przeznaczony do codziennej
pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu na dzień i na noc. Regularnie stosowany intensywnie nawilża skórę, wspomaga jej regenerację.
Odżywia, pozostawia uczucie gładkości i miękkości. Napina oraz wygładza skórę twarzy, sprawia, że zmarszczki stają się mniej
widoczne. Wpływa korzystnie na jej elastyczność i jędrność, poprawia owal twarzy. Delikatnie natłuszcza, eliminuje uczucie napiętej i
przesuszonej skóry. Koi i łagodzi podrażnienia, a skóra sprawia wrażenie wypoczętej. Wyrównuje jej koloryt, przywraca świeży i zdrowy
wygląd. Pielęgnuje, rozświetla oraz niweluje oznaki zmęczenia.

 

Opakowanie 50ml

Formuła została wzbogacona o:

śluz ślimaka, kolagen z elastyną, witaminy A, E, F, olej arganowy, olej kokosowy, masło shea, d-pantenol oraz kompleks ekstraktów z:
morwy, kwiatu czarnego bzu, tarczycy bajkalskiej, ogórka, mącznicy i lukrecji.

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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Sposób użycia: 

Niewielką ilość kremu delikatnie wklepać opuszkami palców w oczyszczoną, suchą skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosować rano i
wieczorem. Unikać kontaktu z oczami.

Uwaga: nie stosować na uszkodzoną skórę oraz w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu. W przypadku dostania
się do oka natychmiast wypłukać obficie czystą wodą. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.Nie stosować u dzieci, przechowuj poza ich
zasięgiem.

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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