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Ecocera Maska dla cery dojrzałej na bazie srebra,złota i platyny
50g
www.wispol.tiointeractive.pl/ecocera-maska-dla-cery-dojrzalej-na-bazie-srebrazlota-i-platyny-50g-produkt-44498.ht
ml

Cena brutto:

12.99 zł

Ecocera maska kosmetyczna dla cery dojrzałej na bazie srebra, złota i platyny koloidalnej
Glinka biała Montmorillonite to w 100% naturalna glinka zawierająca mikroelementy wzbogacona koloidalnym srebrem, złotem i platyną. Jest bogata
w krzemionkę, która uczestniczy w biosyntezie kolagenu, przyspiesza procesy gojenia i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, odpowiada za
właściwości ściągające i zabliźniające.
Posiada właściwości przeciwzapalne, regenerujące, odpowiada za dobry stan naczyń krwionośnych, wspomaga syntezę włókien kolagenowych.
Ekstrakt z zielonej herbaty jest znakomitym przeciwutleniaczem. Posiada działanie ujędrniające i przeciwstarzeniowe, pomaga zachować elastyczność
skóry.
Algi morskie oczyszczają skórę, regulują wydzielanie sebum, regenerują, poprawiając jej koloryt.

Witamina B3, z dodatkiem witamin B6 i witaminy C wraz z innymi ekstraktami roślinnymi działają przeciwzmarszczkowo, regulują złuszczenie się
skóry, rozjaśniają przebarwienia i eliminują stany zapalne, stymulując syntezę kolagenu i ceramidów.
Maska może być stosowana do pielęgnacji cery dojrzałej z oznakami starzenia. Przy regularnym stosowaniu maseczka znakomicie oczyszcza i
regeneruje skórę, działa przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco i odświeżająco. Radykalnie redukuje zmarszczki.
Sposób użycia:
1. Umyj twarz, np. roztworem micelarnym do przygotowania maseczek kosmetycznych w proszku i demakijażu.
2. Wykonując koliste ruchy, delikatnie masując skórę opuszkami palców, rozprowadź maseczkę po twarzy omijając oczy i usta. Maseczkę pozostaw na
ok. 15 minut.
3. Aby maska nie wyschła co jakiś czas spryskaj twarz wodą używając np. buteleczki z atomizerem. Nie dopuść do przesuszenia maski, gdyż jej
zaschnięcie może spowodować zaczerwienienie i podrażnienie skóry.
4. Spłucz maseczkę obficie ciepłą, ale nie gorącą wodą.
5. W celu przywrócenia prawidłowego pH skóry użyj do przemycia twarzy roztworu micelarnego do przygotowania maseczek kosmetycznych w
proszku i demakijażu.
Maseczka na włosy: przygotować maseczkę, jak w opisie powyżej, nanieść tak przygotowany preparat na suche włosy i skórę głowy, okryć ręcznikiem.
Po upływie 30-40 minut spłukać maseczkę ciepłą wodą.
Nie zawiera sztucznych barwników ani substancji zapachowych.
Nie testowany na zwierzętach.
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na srebro, złoto i platynę.
Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Składniki: Bentonite Clay, Hydrated Silica, CaCO3, Sucrose, TiO2, Zeolite, Magnesium Oxide, Curcuma Longa Root Extract, Magnesium Sulfate,
Zincum Oxide, Ruscus Aculeatus Root Extract, Camelia Sinensis Leaf Extract, L-Ascorbic Acid, Ascopylum Nodosum, Polygonum Multiflorum Root
Extract, PEG-6000, Pinus Pinastar Bark Extract, PEG-4000, Niacinamide (Vit.B3), Pyridoxine (Vit.B6), Colloidal Silver, Colloidal Gold, Colloidal Platinum.
Pojemność: 50g

*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.

