
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Esencja nawilżąjąca "Róża" Fitomed - 30g
 

Cena: 29,09 pln

Opis słownikowy

Producent Fitomed

Opis produktu
 

Esencja nawilżająca "Róża" do cery mieszanej zawierająca unikalną kompozycję składników na bazie wody różanej, która sprawia, że
jest to produkt delikatny i przyjazny dla skóry. 

Kosmetyk zawiera kwas hialuronowy tworzący na skórze film hydrofilowy, nawadniający skórę, co sprawia, że staje się ona bardziej
chłonna na substancje odżywcze z kolejno nakładanych kosmetyków. Wyciąg z owoców dzikiej róży zawiera dużą ilość witaminy
C, pozytywnie wpływającą na gładkość i rozjaśnienie naskórka. Woda różana zawarta w esencji otrzymywana w procesie uzyskiwania
olejku różanego podczas destylacji płatków kwiatów działa odżywczo, nawilżająco i wygładzająco. Ponadto w składzie kosmetyku
znaleźć można pantenol i roślinny kompleks polisacharydów o cząsteczkach różnej wielkości stopniowo nawilżający naskórek.

Składniki aktywne: kwas hialuronowy, woda różana, wyciąg z owoców dzikiej róży, pantenol, kompleks polisacharydów.

Działanie:
- nadaje uczucie świeżości,
- nawilża,
- wygładza.

Sposób użycia:
2 krople esencji nanieść na oczyszczoną skórę twarzy.
Stosować 1-2 razy dziennie.

Kosmetyk wegański. Zawartość składników aktywnych i naturalnych wynosi 99%.
Dopuszcza się wytrącenie osadu i wahanie koloru.
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed słońcem.

Składniki/Ingredients: Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Glycerin, Pantenol, Rosa Canina Fruit Extract, Chondrus Crispus 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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Sodium Hialuronane, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Pnenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
C.I.16255.

Pojemność: 30 g

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

