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MASKA EGIPTU - maseczka
liftingująco-regenerująca
Cena

24,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Producent

KORANA

Opis produktu
Pojemność: 50 ml
Preparat liftingująco-regenerujący, którego pogłębione działanie prównywalne jest ze skutecznością profesjonalnych zabiegów liftingujących.
Maska Egiptu to kosmetyk o kremowej konsystencji, którego regularne stosowanie zapewnia kompleksową kurację regenerującą dla skóry
zmęczonej i suchej. Aby jak najdłużej zatrzymać młodość skóry należy dostarczać jej składników aktywnych, które poprawiają jej jędrność i
elastyczność oraz przyspieszają regenerację. Gwarancją młodego i zdrowego wyglądu skóry jest odpowiedni stopień jej nawilżenia. Dlatego
Maska Egiptu została wzbogacona o hydromanil – roślinny składnik nawilżający, pozyskiwany z owoców drzew Tara.
Maska Egiptu zawiera w sobie źródło witamy E – witaminy młodości, olej z avocado oraz olej z pestek winogron. Składniki te są silnymi
antyutleniaczami, łatwo przenikają przez naskórek, wyłapując wolne rodniki i tym samym zapobiegają starzeniu się skóry. Niepowtarzalny
zapach nadaje masce ekstrakt z kwiatu błękitnego lotosu.
Na co pomaga:
Preparat liftingująco-regenerujący. Dostarcza skórze składników, które w widoczny sposób poprawiają jej jędrność i elastyczność oraz
przyspieszają regenerację.
Sposób użycia:
Maseczkę zaleca się stosować 2-3 razy w tygodniu. Maseczkę należy nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu omijając okolice oczu.
Zmyć po około 10-15 minutach. Dodatkowo tuż przed zmyciem preparatu można wykonać krótki masaż twarzy. W tym celu należy zmoczyć
palce wodą i masować delikatnie okrężnymi ruchami. Następnie zmyć pozostałość wodą.
Składniki aktywne:
olej z awakodo, olej winogronowy, masło shea, wyciąg z drzewa Tara, wyciąg z kwiatu lotosu, wosk pszczeli, glinka czerwona, olej annato,
mleczko migdałowe
SKŁADNIKI/INGREDIENTS: AQUA, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, POLYGLYCERYL-3-METYL GLUCOSE DISTEARATE, DECYL OLEATE, GLYCERYL STEARATE, VITIS VINIFERA (GRAPE ) SEED
OIL,GLYCERIN, HYDROLYZED CAESALPINIA SPINOSA GUM, CAESALPINIA SPINOSA GUM, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, DICAPRYLYL ETHER, CETYL ALKOHOL, BIXA ORELLANA, TOCOPHEROL,
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, SOYBEAN OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, SODIUM PCA, GLUCOSE, UREA, GLUTAMIC ACID, LYSINE,GLYCINE, ALLANTOIN, LACTIC ACID, PANTHENOL,
NYMPHAEA CEARULEA FLOWER EXTRACT, CERA ALBA, KAOLIN, PROPYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM, HEXYL CINNAMYL, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE
CARBOXALDEHYDE, GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOOL, ?-ISOMETHYL IONONE, LIMONENE, CITRAL, EUGENOL, ISOEUGENOL, BENZYL ALCOHOL.
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