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Equilibra Arganowa maseczka do twarzy przeciwstarzeniowa
2*5ml
www.wispol.tiointeractive.pl/equilibra-arganowa-maseczka-do-twarzy-przeciwstarzeniowa-25ml-produkt-44921.htm
l

Cena brutto:

5.99 zł

Pomaga zredukować zmarszczki i wspomaga walkę z oznakami starzenia. Skóra w efekcie staje się wygładzona i promienna.
Maska do twarzy z koenzymem Q10 i ekstraktem z gardenii, która pomoże Ci zadbać o zdrowy i młody wygląd skóry. Ma silne działanie odmładzające:
zmiękcza i uelastycznia skórę dzięki składnikom pochodzenia naturalnego, jak intensywnie nawilżający olej arganowy i odżywcze masło shea. Formuła
została wzbogacona o olej ze słodkich migdałów wykazujący właściwości zmiękczające i wygładzające, ekstrakt gardenii, który świetnie zmiękcza
skórę i koi podrażnienia, i ekstrakt z białej piwonii, który likwiduje przebarwienia i działa przeciwzapalnie. Dodatkowo zawiera witaminy A i E dla
jeszcze lepszego efektu odmładzającego. Twoja skóra po użyciu będzie przyjemnie gładka, nawilżona, jej koloryt będzie wyrównany, a regularne
stosowanie maseczki pomoże Ci zapobiec powstawaniu nowych zmarszczek.
Działanie:
- poprawia elastyczność skóry
- działa zmiękczająco i wygładzająco
- koryguje przebarwienia
- pomaga w walce z oznakami starzenia
Zalety:
- 98% składników pochodzenia naturalnego
- bez parabenów i silikonów, petrolatum i PEG, olejów mineralnych i parafiny, donorów formaldehydu i barwników
- delikatnie perfumowana bez alergenów
- odpowiednia do każdego typu cery
Sposób użycia:
Nałóż na skórę twarzy i pozostaw na około 10 minut. Zdejmij maskę za pomocą bawełnianego wacika i gąbki i spłucz wodą. Zalecane stosowanie 1-2

razy w tygodniu.
Skład INCI:
Aqua (Water), Ethylhexyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter (Shea Butter), Prunus Amygdalus Dulcis Oil (Sweet
Almond Oil), Cocoglycerides, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Glucoside, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Argania Spinosa Kernel Oil,
Gardenia Florida Fruit Extract, Glyceryl Stearate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Paeonia Lactiflora Root Extract, Ubiquinone, Tocopheryl Acetate,
Glyceryl Oleate, Phenoxyethanol, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Retinyl Palmitate, Sodium
Phytate, Undecylenic Acid, Citric Acid, Lecithin.

*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.

