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Krynickie SPA - Krem multi-odżywczy regenerujący do twarzy
i na szyję 50ml
 

Cena: 20,90 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

Krem przeznaczony do pielęgnacji skóry twarzy i szyi, na dzień i na noc. Formuła została wzbogacona m.in. o naturalną wodę mineralną.
Regularnie stosowany rewitalizuje, regeneruje naskórek. Poprawia jędrność, elastyczność oraz doskonale odżywia skórę twarzy i szyi.
Skutecznie zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek. Doskonale nawilża, korzystnie wpływa na kondycję i koloryt skóry. Staje się
ona miękka oraz gładka w dotyku.

Formuła zawiera składniki aktywne: ekstrakt z borowiny, ekstrakt z nasion czarnuszki, ekstrakt z nasion koniczyny czerwonej,
citrustem™ - roślinne komórki macierzyste z pomarańczy.

Sposób użycia: Niewielką ilość kremu delikatnie wklepać opuszkami palców w oczyszczoną, suchą skórę twarzy i szyi. Stosować rano i
wieczorem. Pozostawić do wchłonięcia. Unikać kontaktu z oczami.

Opakowanie: 50 ml

Składniki/Ingredients: AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, CETEARYL ALCOHOL/CETEARETH-20, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL,

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/krynickie-spa-krem-multi-odzywczy-regenerujacy-do-twarzy-i-na-szyje-50ml.html
https://dlapacjenta.pl/krynickie-spa-krem-multi-odzywczy-regenerujacy-do-twarzy-i-na-szyje-50ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
GLYCERYL STEARATE, PROPANEDIOL, GLYCERIN, CETYL ALCOHOL, TOCOPHERYL ACETATE, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE)
CALLUS CULTURE EXTRACT/XANTHAN GUM/SODIUM BENZOATE/ GLUCONOLACTONE/CALCIUM GLUCONATE, PROPYLENE GLYCOL/TRIFOLIUM
PRATENSE SEED EXTRACT, NIGELLA SATIVA SEED EXTRACT, PEAT EXTRACT/POTASSIUM SORBATE, CERA ALBA, PHENOXYETHANOL/
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE)
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