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

Vianek Wzmacniający krem do twarzy na dzień 50 ml
www.wispol.tiointeractive.pl/vianek-wzmacniajacy-krem-do-twarzy-na-dzien-50-ml-produkt-48776.html

Cena brutto:

24.99 zł

Wykazuje silne działanie antyoksydacyjne. Wzmacnia naczynka, wyrównuje koloryt skóry i chroni skórę przed promieniowaniem UV.
Hypoalergiczny krem na bazie naturalnych składników roślinnych doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji cery naczynkowej, wrażliwej i
zaczerwienionej.
Poza olejami roślinnymi zawiera ekstrakt z owoców borówki brusznicy, który ma bardzo korzystny wpływ na rozszerzone naczynka, zwiększa ich
odporność na uszkodzenia, a w połączeniu z olejem z czarnej porzeczki wykazuje silne działanie antyoksydacyjne.
W składzie kremu znajdują się też tlenek cynku i zielony pigment, które wyrównują koloryt skóry, chronią ją przed promieniowaniem UV i maskują
widoczność pajączków.
Codzienne stosowanie kremu pomaga utrzymać skórę w dobrej kondycji, pozwala cieszyć się jej ładnym wyglądem i mniejszą widocznością
istniejących zaczerwienień.
Działanie:
- wzmacnia naczynka krwionośne
- neutralizuje wolne rodniki
- wyrównuje koloryt skóry
- chroni przed promieniowaniem UV
- maskuje widoczność pajączków
Zalety:
- naturalne składniki roślinne
- nie zawiera parafiny i olejów mineralnych, PEG-ów, parabenów, silikonów i sztucznych barwników
- odpowiedni do pielęgnacji cery wrażliwej, naczynkowej i zaczerwienionej
- dobrze się wchłania
- zawiera mineralny filtr ochronny
- odpowiedni do codziennego stosowania
- hypoalergiczny

Sposób użycia:
Dozę kremu nanieś na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, zaraz po zastosowaniu toniku.
Skład INCI:
Aqua, Vitis Vinifera Seed Oil, Zinc Oxide, Glycerin, Sorbitan Stearate, Sucrose Cocoate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Coco-caprylate, Ribes Nigrum
Seed Oil, Glyceryl Stearate, Vaccinium Vitis-Idaea Fruit Extract, Stearic Acid, Allantoin, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Phytic
Acid, CI 77288, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Parfum.
Pojemność: 50ml

*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.

