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Krynickie SPA - PRORED Rozświetlający krem pod oczy 30ml
 

Cena: 18,00 pln

Opis słownikowy

Producent Bio-Life Krynickie SPA

Opis produktu
 

 

Rozświetlający krem pod oczy do pielęgnacji cery naczynkowej wzbogacony m.in. 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 stosowany wygładza, zmniejsza widoczność zmarszczek. Rozjaśnia skórę, redukuje opuchliznę i worki pod
oczami. Skutecznie pielęgnuje, intensywnie nawilża oraz rozświetla skórę. Niweluje oznaki zmęczenia, działa kojąco i łagodząco.
Przywraca świeżość skórze wokół oczu.

 

Formuła zawiera składniki aktywne: Kompleks ekstraktów z : Yerba mate, Arniki, Oczaru, Skrzypu polnego, Miłorzębu japońskiego,
Kasztanowca oraz Niskocząsteczkow Kwas hialuronowy, Witaminy A, E, F, Olej jojoba

 

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 pod oczy jak również wokół
oczu. Stosować rano i wieczorem . Nie wprowadzaj kremu do worka spojówkowego.

 

Uwaga: nie stosować na uszkodzoną skórę, w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu oraz w ostrych stanach zapalnych
wymagających leczenia farmakologicznego. W przypadku dostania się produktu do oka natychmiast wypłukać czystą wodą. Wyłącznie
do użytku zewnętrznego. Nie stosować u dzieci, przechowuj poza ich zasięgiem.

 

Pojemność: 30 ml

 

INGREDIENTS: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARETH-20,
PROPANEDIOL, 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, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, CYCLOPENTASILOXANE/ CYCLOHEXASILOXANE, CERA
ALBA, GLYCERIN/ HYDROLYZED GLYCOSAMINOGLYCANS/ HYALURONIC ACID, POLYSORBATE 20/ PEG-20 GLYCERYL LAURATE/
TOCOPHEROL/ LINOLEIC ACID/ RETINYL PALMITATE/ PHENOXYETHANOL/ DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE,
TOCOPHERYL ACETATE, XANTHAN GUM, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE/ TITANIUM DIOXIDE/ TIN OXIDE, DISODIUM EDTA,
ETHYLHEXYLGLYCERIN
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