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Bielenda Carbo Detox Biały Węgiel Nawilżająco-detoksujący krem
do twarzy 50ml
www.wispol.tiointeractive.pl/bielenda-carbo-detox-bialy-wegiel-nawilzajaco-detoksujacy-krem-do-twarzy-50ml-prod
ukt-48971.html

Cena brutto:

17.99 zł

Nowa na rynku kosmetycznym linia Biały Węgiel powstała dla tych osób, którym przeszkadza w kosmetykach z węglem czarny kolor. Formuła
produktów z nowej serii łączy czarny węgiel, białą glinkę oraz diament. Charakteryzują się idealnie białym kolorem oraz tymi samymi właściwościach
detoksykującymi i odświeżającymi cerę, co klasyczne, czarne produkty węglowe.
Linia dedykowana jest skórom problematycznym z tendencją do niedoskonałości i trądziku, wykazuje silne właściwości oczyszczające i detoksykujące
skórę.
Carbo Detox Biały Węgiel nawilżająco detoksykujący krem do twarzy o działaniu detoksykującym skutecznie poprawia stan skóry mieszanej, tłustej,
również wrażliwej. Innowacyjna formuła Biały Węgiel łącząc węgiel farmaceutyczny, sproszkowany diament i białą glinkę dokładnie oczyszcza skórę z
toksyn, zwęża pory, redukuje poziom sebum.
Krem zapobiega powstawaniu wyprysków, ładnie matuje i odtłuszcza błyszczącą cerę, optymalnie nawilża. Sprzyja znacznej poprawie wyglądu i
kondycji naskórka.
Składniki aktywne:
Węgiel Farmaceutyczny dzięki silnym właściwościom absorbującym posiada zdolność głębokiego oczyszczania skóry. Działa jak magnes: przyciąga i
wchłania toksyny, martwy naskórek, nadmiar sebum oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni oraz głębszych warstw skóry. Skutecznie oczyszcza
zablokowane pory, wyrównuje koloryt skóry, zapobiega powstawaniu wyprysków.
Sproszkowany Diament rozświetla skórę, poprawia jej sprężystość, regeneruje i wygładza naskórek.

Glinka Biała zawiera liczne mikroelementy i sole mineralne: krzem, wapń, magnez, żelazo, potas i sód, dzięki czemu posiada doskonałe właściwości
ściągające, gojące i zabliźniające. Doskonale oczyszcza i złuszcza naskórek, zwęża pory. Rewitalizuje, odżywia i wygładza skórę, wpływa kojąco na
skórę wrażliwą.
W efekcie uzyskujemy gładką, nawilżoną, idealnie matową cerę. Pory są zwężone, niedoskonałości zredukowane i mniej widoczne.

Sposób użycia: codziennie rano i wieczorem krem wmasować w oczyszczoną skórę twarzy.
Pojemność: 50ml

*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.

