Dane aktualne na dzień: 13-04-2021 01:03

Link do produktu: https://sklep.bioforma.com.pl/korygujacy-krem-pod-oczy-bright-now-resibo-p-1277.html

Korygujący Krem pod Oczy Bright Now - Resibo
Cena

89,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

RES32

Kod EAN

5904730627474

Producent

Resibo

Opis produktu
Rozświetlona skóra i silne nawilżenie.
Promienne spojrzenie w mgnieniu oka.

Ten krem ma wszystko to, co potrzebne jest do pielęgnacji skóry pod oczami w ciągu dnia. Wysokie stężenie kofeiny pomoże zniwelować oznaki zmęczenia. Superox C zwiększa naturalną
świetlistość skóry. SKINectura wygładza zmarszczki.
Efekt rozświetlający dopełnia bardzo drobno zmielona mika w dwóch odcieniach, które doskonale dopasowują się do każdej karnacji.

Krem zawiera Superox C, wyjątkowy ekstrakt z australijskiej śliwki kakadu, owocu, który ma największą na świecie zawartość witaminy C i polifenoli. To składnik, który m.in. podnosi zdolność
odbijania światła przez skórę, dosłownie rozjaśniając spojrzenie.
Ze względu na dużą zawartość kofeiny pozyskiwanej z liści herbaty krem intensywnie pobudza mikrokrążenie skórne i obkurcza naczynia krwionośne, zmniejszając obrzęki i cienie pod oczami.
SKINectura, czyli ekstrakt z australijskiego kwiatu kangurza łapa, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, poprawiając strukturę skóry, zwiększając jędrność i wygładzając zmarszczki.

Korygujący krem pod oczy doskonale sprawdzi się jako rozświetlająca baza pod makijaż – używaj go zatem każdego ranka. Krem stonuje też cienie i obrzęki. Być może zastąpi Ci nawet
korektor.
Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu, podczas wieczornej pielęgnacji sięgaj po krem pod oczy Resibo, który silnie nawilża, regeneruje i wypełnia zmarszczki.

SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość kremu nałóż pod oczy i na powieki. Delikatnie i dokładnie wklep opuszkami palców.

SKŁAD/INCI:
Aqua, Glycerin, Isoamyl Laurate*, Squalane*, Propanediol, Polyglyceryl-2 Stearate*, Sesamum Indicum Seed Oil, Solanum Lycopersicum Seed Oil, Cetyl Esters*, Mica*, Cetyl Alcohol, Glyceryl
Stearate*, Stearyl Alcohol*, Caffeine, Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract*, Anigozanthos Flavidus Extract*, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Hyaluronate*, Xanthan Gum*,
Tetrasodium Glutamate Diacetate*, Phenethyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Parfum, Tin Oxide*, CI 77891, CI 77491
*składniki certyfikowane

POJEMNOŚĆ: 15ml

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

