e-mail: drogeria@wispol.eu
tel. : 177707177

Babcia Agafia RBA Organiczny krem do twarzy na noc 35+ 50 ml
www.wispol.tiointeractive.pl/babcia-agafia-rba-organiczny-krem-do-twarzy-na-noc-35-50-ml-produkt-35011.html

Cena brutto:

9.99 zł

Krem do twarzy na noc do 35 lat. Zatrzymanie młodości. Receptury Babci Agafii. 100% naturalnych składników.
Rewelacyjny organiczny krem do twarzy na noc do stosowania dla osób do 35. roku życia.
Krem ma unikalną, specjalnie opracowaną recepturę, dodatkową ulepszoną nowoczesnym fito kompleksem odmładzającym Carefeel.
Krem doskonale nawilża, a także wzmacnia procesy odnowy komórek skóry, nasyca ją witaminą C i daje wyraźnie odmładzający efekt.
Krem wygładza drobne, pierwsze zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych.
Ponadto tonizuje skórę i przywraca jej sprężystość i aksamitność.
Skóra staje się miękka, przyjemna w dotyku i odpowiednio odżywiona, by na dłużej zachować piękny, młody 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.
Krem nie zawiera żadnych sztucznych barwników, parabenów, silikonów, alkoholu, ekstraktów syntetycznych i produktów pochodzących z przerobu
ropy naftowej.
Składniki aktywne, zawarte w kremie, to m.in.:
-arcydzięgiel litwor-działa antyseptycznie, zmiękczająco
-dzika róża daurska -wzmacnia procesy odnowy komórek skóry, nasyca skórę witaminą C, widocznie odmładza
-organiczny olej z masłosza-uzyskiwany metodą tłoczenia na zimno i następnie rafinowany metodami naturalnymi bez użycia środków chemicznych
lub rozpuszczalników, ma działanie ochronne i nawilżające skórę, przywraca jej

-elastyczność i sprężystość, łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie, wspomaga ochronę przed promieniami UV
-olej z nasion jojoby- działa pielęgnacyjnie na skórę, dostarcza jej wiele pożytecznych składników odżywczych
-olej babasu -uelastycznia skórę, dobrze ją nawilża, posiada naturalny filtr UV
-organiczny olej z oliwek -nadaje skórze ładny, zdrowy wygląd, działa odmładzająco, zawiera witaminę E ? naturalny przeciwutleniacz, wygładza
zmarszczki, odświeża, natłuszcza, działa kojąco na skórę, zawiera także cenną

witaminę F, która tworzy barierę ochronną

-olej abisyński- łatwo przyswajalny przez skórę, widocznie poprawia wygląd skóry i wygładza ją, szczególnie polecany do pielęgnacji skóry dojrzałej
i suchej
-malina moroszka -ma działanie antyoksydacyjne, wygładzające drobne zmarszczki
-olej z porzeczki białej -polecany szczególnie do pielęgnacji skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień i alergii; działa przeciwzapalnie, odżywczo na
skórę
-malwa różowa -zmiękcza skórę, przywraca jej aksamitny wygląd.
Gliceryna i substancje konserwujące zawarte w kremie są pochodzenia roślinnego.
Sposób użycia: nanieść niewielką ilość kremu na czystą suchą skórę twarzy

Skład INCI: Aqua with infusions of organic extract of Angelica Archangelica, Rosa Daurica Pallas Extract, Phellodendron Amurens Extract,
Coco-Caprylate/Caprate, Cetearyl Alcohol, Organic Butyrospermum Parkii, Glycerin, Cetearyl Glucoside, Sodium Stearoyl Glutamate, Simmondsia
Chinensis Seed Oil, Orbignya Oleifera Seed Oil, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Crambe Abyssinica Seed Oil, Meadowfoam Estolide, Rubus
Chamaemorus Extract, Ribes Aurum Seed Oil, Malva Alcea Extract, Tocopherol, Disodium Ruthinyl Disulfate, Glyceryl Linoleate, Clyceryl Oleate,
Inositol, Ascorbic Acid Polypeptide, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Organic Parfum, Limonene
Pojemność opakowania 50 ml
Kraj pochodzenia: Federacja Rosyjska

*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.

