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Ecocera Maska z węglem aktywnym skóra zanieczyszczona i
zmęczona 50g
www.wispol.tiointeractive.pl/ecocera-maska-z-weglem-aktywnym-skora-zanieczyszczona-i-zmeczona-50g-produkt-4
4500.html

Cena brutto:

11.99 zł

Ecocera maska kosmetyczna z węglem aktywnym na bazie srebra & miedzi
koloidalnej
Glinka bentonitowa z węglem aktywnym, wzbogacona srebrem i miedzią koloidalną, przeznaczona jest do pielęgnacji cery zanieczyszczonej i
zmęczonej, która wymaga odświeżenia i przywrócenia promiennego wyglądu.
Doskonale oczyszcza skórę z toksyn, uwalnia od złogów i pomaga się pozbyć zaskórników. Dostarcza skórze cennych składników mineralnych
wspomagających jej dotlenienie, łagodzi podrażnienia, nawilża i redukuje objawy przedwczesnego starzenia.
Aktywny węgiel skutecznie usuwa nadmiar sebum oraz głębokie zanieczyszczenia skóry. Odblokowuje pory i delikatnie je ściąga. Poprawia koloryt
cery, usuwając wszelkie niedoskonałości i przebarwienia.

Srebro koloidalne znane jest z silnych właściwości antybakteryjnych. Stosowane na skórę wspiera regenerację uszkodzonych komórek, przez co
pomaga opanować wiele rodzajów niedoskonałości cery.
Miedź koloidalna posiada właściwości grzybobójcze oraz bakteriobójcze. Chroni przed wolnymi rodnikami, a tym samym zapobiega procesom
starzenia się naskórka. Miedź wpływa na poprawę elastyczności i jędrności skóry.

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 i miedź.
Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Składniki: Bentonite Clay and Charcoal Powder, Hydrated Silica, Hamamelis Virginiana Extr., Calendula Officinails Flower Extr., Rosmarinus Officinalis
Leaf Extr., Punica Granatum Extr., Curcuma Longa Root Extract, Rhamnose, Spirulina Maxima Extract, PEG-6000, PEG- 4000, Menthol, Colloidal Silver,
Colloidal Silver, Colloidal Copper.
Waga: 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.

