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tel. : 177707177

Babcia Agafia RBA Organiczny krem do twarzy na noc 35-50+ 50
ml
www.wispol.tiointeractive.pl/babcia-agafia-rba-organiczny-krem-do-twarzy-na-noc-35-50-50-ml-produkt-35012.html

Cena brutto:

12.90 zł

Organiczny krem do twarzy na noc przedłużenie młodości od 35 do 50 lat. Receptury Babci Agafii.
Organiczny krem do twarzy na noc dla osób pomiędzy 35. a 50. rokiem życia.
Formuła kremu oparta jest w 98% na składnikach pochodzenia roślinnego, organicznych ekstraktach i olejach z zimnego tłoczenia.
Dzięki doskonałemu dobraniu składników naturalnych krem przynosi rewelacyjne efekty w pielęgnacji skóry twarzy.
Krem do twarzy pozwala zachować skórze młodość, intensywnie ją nawilża, regeneruje i stymuluje syntezę kolagenu.
Krem widocznie wygładza skórę, uelastycznia ją, nadaje jej miękkość, jędrność i świeży wygląd.
W nocy skóra najlepiej przyjmuje wszystkie pożyteczne składniki i szybciej się regeneruje, szczególnie, jeśli ma taką pomoc w postaci kremu z serii
Receptur babci Agafii.

Składniki aktywne, zawarte w kremie, to m.in.:
-chińska herbata zielona- ma silne działanie antyrodnikowe, intensywnie odżywia i pielęgnuje skórę, hamuje jej procesy starzenia się
-różeniec górski- widocznie wygładza skórę, oczyszcza ją i dezynfekuje
-aralia mandżurska -zawiera dużo witamin A, B i C, intensywnie odżywia skórę, tonizuje ją, hamuje procesy starzenia się skóry
-cytryniec chiński -działa nawilżająco i tonizuje skórę, przyspiesza gojenie się ran
-płunica islandzka -oczyszcza, działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, głęboko nawilża i tworzy barierę ochronną na skórze, reguluje gospodarkę
wodno-lipidową skóry
-korkowiec amurski -zapobiega pojawianiu się wyprysków na skórze, goi i odżywia skórę

-masło shea -nawilża, wygładza i uelastycznia skórę, łagodzi podrażnienia i infekcje
-malina tekszla -działa nawilżająco, odżywczo, przeciwzapalnie, zawiera witaminy A, C, H i witaminy z grupy B
-cedr syberyjski -odżywia, nawilża i regeneruje, zmiękcza i uelastycznia skórę
-rokitnik ałtajski -ma działanie gojące, odżywcze, poprawia wygląd skóry
-bylica arktyczna -działa przeciwzapalnie, stymuluje syntezę kolagenu, reguluje gospodarkę tłuszczową skóry
Gliceryna i substancje konserwujące zawarte w kremie są pochodzenia roślinnego.
Krem przynosi rewelacyjne efekty, a działanie odpowiednio dobranych składników jest widoczne. Krem na noc intensywnie odżywia skórę, działa
przeciwzmarszczkowo i opóźnia procesy starzenia się skóry.

Skład (INCI): Aqua with infusions of organic extract of Camelia Sinensis Leaf, Rhodiola Rosea Extract, Aralia Mandshurica Extract, Schizandra
Chinensis Extract, Organic Extract of Cetraria Islandica, Phellodendron Amurens Extract, Cetearyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Organic
Butyrospermum Parkii, Cetearyl Glucoside, Sodium Stearoyl Glutamate, Rubus Arcticus Extract, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Pinus
Sibirica Extract, Hippophae Rhamnoides Altaica Seed Extract, Artemisia Arctica Extract, Isopropyl Jojobate, Jojoba Alcohol, Jojoba Esters, Tocopherol,
Arginine/Lysine Polypeptide, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Organic Parfum, Limonene
Pojemność opakowania 50 ml

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepach mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

