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Krynickie SPA - Intensywnie liftingujący krem pod oczy 30g
 

Cena: 18,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry wokół oczu z tendencją do utraty jędrności i napięcia. Formuła została wzbogacona
m.in. o ekstrakt z borowiny, roślinne komórki macierzyste z pomarańczy, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy oraz naturalną wodę
mineralną. Pielęgnuje, przywraca świeżość, nawilża i odżywia skórę wokół oczu. Regularnie stosowany wpływa korzystnie na jędrność i
elastyczność. Zmniejsza cienie pod oczami i widoczność zmarszczek. Napina oraz wygładza skórę okolic oczu. Wspomaga regenerację
i pozostawia uczucie komfortu. Poprawia ogólny wygląd i kondycję skóry, staje się ona wypoczęta i promienna.

Formuła zawiera składniki aktywne: Ekstrakt z borowiny, Roślinne komórki macierzyste z pomarańczy, Niskocząsteczkowy kwas
hialuronowy, Olej canola, Olej macadamia, Masło shea, Hydromanil™, Witaminy A,E,F, Kompleks ekstraktów z: Bławatka, Nagietka i
Świetlika.

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

Składniki/Ingredients: AQUA (WATER), CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL GLUCOSIDE, PROPYLENE GLYCOL/PEARL EXTRACT,

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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DIMETHICONE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, CENTAUREA CYANUS FLOWER EXTRACT/CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT/EUPHRASIA
OFFICINALIS EXTRACT, GLYCERIN/HYDROLYZED GLYCOSAMINOGLYCANS/ HYALURONIC ACID, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, PROPANEDIOL,
CANOLA OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) CALLUS CULTURE EXTRACT/XANTHAN GUM/SODIUM
BENZOATE/GLUCONOLACTONE/ CALCIUM GLUCONATE, POLYSORBATE 20/PEG-20 GLYCERYL LAURATE/TOCOPHEROL/LINOLEIC ACID/RETINYL
PALMITATE/PHENOXYETHANOL/ DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE/CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE, PEAT EXTRACT/POTASSIUM
SORBATE, CERA ALBA, HYDROLYZED CAESALPINIA SPINOSA GUM/CAESALPINIA SPINOSA GUM, DISODIUM EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN

 

Pojemność: 30g
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