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Eveline Argan Oil Olejek po depilacji 8w1 75ml.
www.wispol.tiointeractive.pl/eveline-argan-oil-olejek-po-depilacji-8w1-75ml.-produkt-29910.html

Cena brutto:

12.50 zł

Złoty kompleks 7 najcenniejszych dla skóry olejków pielęgnacyjnych i regenerujących. Działa kojąco, naprawczo i odżywczo, pozostawiając skórę
aksamitnie gładką i elastyczną. Multiregenerujący olejek po depilacji 8 w 1 ZŁOTY KOMPLEKS 7 OLEJKÓW + WITAMINA E to innowacyjny kosmetyk
łączący działanie wielu naturalnych substancji intensywnie odżywiających skórę. Olejek ma zbawienny wpływ na skórę po depilacji, doskonale
przywraca jej równowagę i spektakularnie poprawia wygląd. Zaawansowana formuła wzbogacona drogocennymi olejkami błyskawicznie koi i łagodzi
podrażnienia, intensywnie nawilża i regeneruje, dzięki czemu skóra staje się elastyczna i aksamitnie gładka. SKŁADNIKI AKTYWNE OLEJEK ARGANOWY
? zwany płynnym złotem i bioeliksirem młodości, ma wszechstronne działanie regenerujące skórę. Zawiera odżywcze kwasy omega-6 i omega-9.
Przyspiesza odnowę komórkową, poprawia wygląd skóry, odmładza, ujędrnia i uelastycznia skórę. OLEJEK RUMIANKOWY koi i łagodzi podrażnienia,
przynosi ulgę przesuszonej skórze. Zapobiega powstawaniu zaczerwienień. Przyspiesza regenerację naskórka. OLEJEK LAWENDOWY pozwala skórze
odzyskać równowagę, łagodzi podrażnienia. Intensywnie nawilża i nadaje skórze aksamitna gładkość. OLEJEK SOJOWY dzięki zawartości lecytyny i
nienasyconych kwasów tłuszczowych jednocześnie nawilża, odbudowuje naskórek i zmniejsza widoczność niedoskonałości skóry. Jest bogatym
źródłem witaminy E, która zapewnia skórze młody wygląd. OLEJEK Z NAGIETKA doskonale wygładza, nawilża pozostawia na skórze ochronny filtr.
Poprawia koloryt i wzmacnia naczynia krwionośne oraz mikrokrążenie. OLEJEK SŁONECZNIKOWY stymuluje odnowę naskórka i tworzenie nowych
komórek, wzmacnia barierę hydrolipidową, pozostawiając skórę nawilżoną na długo. OLEJEK ROZMARYNOWY ma właściwości ściągające i
normalizujące. Pielęgnuje, odżywia i stymuluje mikrokrążenie. WITAMINA E ? zwana witamina młodości hamuje działanie wolnych rodników. Redukuje
oznaki starzenia się skóry i widocznie poprawia jej kondycję. SPEKTAKULARNY EFEKT AKSAMITNIE GŁADKIEJ SKÓRY! Wysoka zawartość składników
kojących i pielęgnacyjnych minimalizuje ewentualne podrażnienia skóry powstałe w trakcie depilacji.

*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.

