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

Vianek Nawilżający krem do twarzy na dzień 50ml
www.wispol.tiointeractive.pl/vianek-nawilzajacy-krem-do-twarzy-na-dzien-50ml-produkt-34431.html

Cena brutto:

24.99 zł

Nawilżający krem do twarzy na dzień
Nawilżający krem do twarzy na dzień, przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej.
Dzięki zawartości kompleksu humektantów (mocznik+ksylitol+proteiny pszenicy), silnie wiąże wodę w naskórku, zapobiegając nadmiernej
utracie wilgoci.
Olej z kiełków pszenicy w połączeniu z witaminą E i ekstraktem z liści mniszka lekarskiego zapewniają ochronę przed wczesnymi oznakami
starzenia, nadają skórze elastyczność i miękkość.
Delikatna i szybko wchłaniająca się konsystencja stanowi świetną bazę pod makijaż.

Sposób użycia:
Dozę kremu nanieś na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, zaraz po zastosowaniu toniku.

INCI
Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Xylitol, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Urea, Coco-Caprylate, Glycerin, Taraxacum
Officinale Leaf Extract, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Hydrolyzed Wheat Protein, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol,
Parfum, Dehydroacetic Acid.

Pojemność: 50 ml.
Termin ważności: 12 miesięcy od daty produkcji, 3 miesiące od momentu otwarcia.

Produkty VIANEK serii niebieskiej charakteryzują się silnym działaniem nawilżającym. W serii tej znajdziemy produkty do pielęgnacji twarzy, ciała i
włosów.

Produkty serii nawilżającej zawierają takie składniki aktywne, jak:
-ekstrakty z liści i korzenia mniszka lekarskiego chronią skórę przed wczesnymi oznakami starzenia, działają regenerująco i przeciwutleniająco
-ekstrakt z liści podbiału pospolitego tworzy na skórze powłokę ochronną, nawilża, łagodzi podrażnienia
-ekstrakt z kwiatów lipy szerokolistnej działa łagodząco i kojąco na podrażnienia skóry, nawilża i działa osłonowo
-ekstrakt z kwiatów robinii akacjowej spowalnia procesy starzenia skóry, niszczy wolne rodniki
-ekstrakt z ziela owsa zwyczajnego wykazuje właściwości łagodzące i nawilżające
-ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego dzięki związkom śluzowym działa ochronnie i silnie nawilżająco
-olej z kiełków pszenicy zawiera duże ilości witaminy E, która jest silnym przeciwutleniaczem, stymuluje komórki skóry do szybszego wzrostu,
działa odżywczo i jest szczególnie polecany do skóry suchej, odwodnionej, dojrzałej
-olej z pestek winogron lekko natłuszcza i nawilża skórę, poprawia jej napięcie, hamuje procesy starzenia
-masło shea chroni i wzmacnia barierę wodno-lipidową skóry, przez co poprawia się jej elastyczność, silnie nawilża i natłuszcza skórę
-masło kakaowe bardzo dobrze przyswajane przez skórę, wykazuje działanie natłuszczające, nawilżające oraz ochraniające
-mocznik jest składnikiem naturalnego czynnika nawilżającego skórę (NMF), ma działanie zmiękczające i uelastyczniające
-mleczan sodu wchodzi w skład NMF, zmiękcza, nawilża i powoduje zwiększenie elastyczności skóry
-proteiny pszenicy posiadają zdolność wiązania wody, działają regenerująco
-proteiny owsa wnikają do warstwy rogowej skóry, gdzie wiążą wodę, wykazują działanie ochronne, nawilżające i wzmacniające
-ksylitol działa nawilżająco, powodując jednocześnie wzmocnienie funkcji ochronnych skóry
-kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, występujący naturalnie w organizmie, szczególnie w tkance łącznej, posiada zdolność wiązania dużych
ilości wody, zapewniając skórze nawilżenie i prawidłową pracę komórek
-panthenol silnie wiąże wodę w skórze, w skórze z prowitaminy przekształca się w witaminę B5, chroni skórę przed podrażnieniami
-witamina E to naturalny konserwant, zapobiega utlenianiu się fazy olejowej kosmetyku, ponadto jest antyoksydantem, dzięki temu chroni przed
zniszczeniem lipidy naskórka

*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.

