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Eveline Gold 24K Serum modelujące brzuch uda i pośladki 250ml
www.wispol.tiointeractive.pl/eveline-gold-24k-serum-modelujace-brzuch-uda-i-posladki-250ml-produkt-43787.html

Cena brutto:

19.90 zł

Eveline Body luksusowe serum modelujące brzuch uda i pośladki Gold 24K 250ml
Luksusowe serum modelujące brzuch uda i pośladki Body Gold 24K wzbogacone zostało drobinkami czystego 24 K złota. Gwarantuje efekt
precyzyjnego konturowania sylwetki. Innowacyjna formuła opiera się na kompleksach aktywnych.
Modeluje kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała, spowodowane cellulitem. Pozwala udoskonalić
kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie.
Składniki aktywne:
Peptyd nowej generacji Matrixyl®3000 pobudza syntezę składników macierzy skóry, wykazując silne działanie zagęszczające i ujędrniające.
Volufiline zwany naturalnym wypełniaczem wnika w głąb skóry i uzupełnia niedobory w jej strukturze, dzięki czemu precyzyjnie redukuje zwiotczenie i
utratę sprężystości.
Kigelia Africana-bioekstrakt z afrykańskiego drzewa o niezwykle silnych właściwościach ujędrniających i poprawiających sprężystość; zapewnia
spektakularny efekt push-up unosząc skórę, która utraciła swoje optymalne napięcie. Przeciwdziała zwiotczeniu.
Sferyczny kolagen pobudza komórki skóry do naturalnej produkcji włókien kolagenu, tworzy na skórze niewidzialną mikrosiateczkę
liftingująco-napinającą.
Hyaluron Active-jego łańcuchowa struktura, przeplatając przestrzenie między włóknami kolagenu, wzmacnia i ujędrnia skórę.
Drobinki czystego 24K złota działają wygładzająco i liftingująco. Pobudzają intensywną syntezę kolagenu i rekonstrukcję tkanek podporowych, dzięki
czemu wyraźnie zwiększają jędrność i sprężystość biustu.

Sposób użycia: dwa razy dziennie delikatnie wmasować serum w skórę brzucha, ud, pośladków i bioder, wykonując ruchy okrężne. Wmasować aż do
całkowitego wchłonięcia.
Składniki: Aqua (Water), Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Stearate, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Glyceryl Stearates, Glyceryl
Stearate Citrate, Pullulan, Propylene Glycol, Betaine, Caffeine, Panthenol, Collagen Amino Acids, Hydrolyzed Silk Extract, Kigelia Africana Leaf Extarct,
Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Tocopheryl Acetate, Tocopherol,
Gold, Parfum (Fragrance), Triethanolamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaen,
Ethylparaben, Propylparaben, DMDM Hydantoin, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Butylene GLycol, Vanillyl Butyl Ether, Vanilin, Butyl Alcohol,
Vanilyl Alcohol, Carbomer, Polysorbate 20, Sodium Lactate, Hydrogenated Polyisobutene, Disodium EDTA, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin,
Limonene, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Linalool, CI 77820.
Produkt testowany dermatologicznie.
Pojemność: 250ml

*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.

