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Krynickie SPA - PRORED Kojące mleczko do demakijażu
 

Cena: 16,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Kojące mleczko do demakijażu do pielęgnacji cery naczynkowej wzbogacone o naturalną wodę mineralną oraz kompleks ekstraktów z:
yerba mate, arniki, oczaru, skrzypu polnego, miłorzębu japońskiego i kasztanowca. Odpowiednio dobrana formuła przeznaczona do
codziennej pielęgnacji cery ze skłonnością do powstawania rumienia, zaczerwienienia oraz pękających naczynek krwionośnych.
Regularnie stosowane skutecznie pielęgnuje skórę oraz oczyszcza twarz z makijażu i naturalnych zanieczyszczeń. Wykazuje działanie
nawilżające, kojące i łagodzące. Rozświetla i rozjaśnia oraz odświeża skórę. Nadaje jej świeży koloryt. Skóra staje się delikatna i
przyjemna w dotyku.

Formuła zawiera składniki aktywne:

Kompleks ekstrakt z: Yerba mate, Arniki, Oczaru, Skrzypu polnego, Miłorzębu japońskiego, Kasztanowca oraz Kolagen z Elastyną, D-
pantenol, Ekstrakt z 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:

Nanieść niewielką  ilość mleczka na wacik kosmetyczny, delikatnie zmywać okolice oczu, twarz i szyję.
Uwaga: nie stosować na uszkodzoną skórę oraz w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu oraz w ostrych stanach zapalnych
wymagających leczenia farmakologicznego.Unikać kontaktu z oczami.W przypadku dostania się produktu do oka natychmiast wypłukać
wodą. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować u dzieci, przechowuj poza ich zasięgiem.

INGREDIENTS: AQUA, GLYCERIN, ISOPROPYL MYRISTATE, PROPYLENE GLYCOL/ ILEX PARAGUARIENSIS LEAF EXTRACT/ ARNICA
MONTANA FLOWER EXTRACT/ HAMAMELIS VIRGINIANA BARK/TWIG EXTRACT/ EQUISETUM ARVENSE EXTRACT/ GINKGO BILOBA
LEAF EXTRACT/ AESCULUS HIPPOCASTANUM FLOWER EXTRACT, CETEARYL ALCOHOL/ CETEARYL GLUCOSIDE, PROPANEDIOL,
DIMETHICONE, CETYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PANTHENOL, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT/ SODIUM
BENZOATE/ POTASSIUM SORBATE, COLLAGEN/ HYDROLYZED ELASTIN/ PHENOXYETHANOL/ ETHYLHEXYLGLYCERIN/
IMIDAZOLIDINYL UREA, TOCOPHERYL ACETATE, GLYCERYL STEARATE, XANTHAN GUM, DISODIUM EDTA

Producent: BIO-LIFE (Krynickie SPA)
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