e-mail: drogeria@wispol.eu
tel. : 177707177

Korana Magia Nocy Krem Egiptu 50 ml.
www.wispol.tiointeractive.pl/korana-magia-nocy-krem-egiptu-50-ml.-produkt-36495.html

Cena brutto:

23.99 zł

Krem Egiptu MAGIA NOCY
Seria kosmetyków Egipt rozszerzyła się o nowy produkt do pielęgnacji skóry twarzy i dekoltu MAGIA NOCY. Doskonały krem na noc. Działa niczym
magia
Krem Egiptu Magia Nocy to zapożyczona z natury receptura działająca na pięciu płaszczyznach pielęgnacji skóry.
Bogactwo składu zapewnia działanie nawilżające, odżywcze, ochronne, wygładzające oraz łagodzące.
Dzięki temu podczas snu skóra nabiera blasku i odpoczywa by o poranku odzyskać energię na cały dzień.
Zawarty w kremie olej z awokado zwany olejem siedmiu witamin (A, B, D, E, H, K, PP) wykazując dużą zgodność z naturalnymi lipidami skóry,
uzupełnia jej barierę lipidową a w połączeniu z olejem z drzewa annatto, mleczkiem z pszenicy oraz woskiem pszczelim doskonale odżywia i
rewitalizuje skórę.
Jej właściwy poziom nawilżenia zapewnia uzupełnienie kremu o mleczko z bawełny, hydromanil oraz allantoinę.
By skóra odzyskała elastyczność i nabrała blasku wzbogacono recepturę kremu o wodę różaną, ekstrakt z lotosu oraz masło Shea.
Krem Egiptu Magia Nocy to witaminowy koktajl dla Twojej skóry by zawsze wyglądała młodo i promieniście. Stosowanie:

Stosować jako krem na noc, po dokładnym oczyszczeniu i osuszeniu skóry twarzy i dekoltu.
SKŁADNIKI / INCI:

aqua, avocado oil, almond oil, polyglyceryl-3-metyl glucose distearate, decyl oleate, propylene glycol, glycerin, hydrolyzed caesalpinia
spinosa gum, caesalpinia spinosa gum, glyceryl stearate, grape seed oil, shea butter, dicaprylyl ether, cetyl alkohol, bixa orellana seed
oil, nymphaea cearulea flower extract, mel extract, wheat milk, cotton milk, rose distillate, cera alba, allantoin, phenoxyethanol,
ethylhexylglycerin , parfum, hexyl cinnamyl, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, geraniol, citronellol, linalool, isomethyl
ionone, limonene, citral, eugenol, isoeugenol, benzyl alcohol

*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.

