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Lekka Emulsja Nawilżająco Łagodząca - Peace Maker Resibo
Cena

75,65 zł

Cena poprzednia

89,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

RES34

Kod EAN

5903714270026

Producent

Resibo

Opis produktu
Natychmiastowe ukojenie po zabiegach i kuracjach kosmetycznych.
Błyskawiczny ratunek dla przesuszonej i podrażnionej skóry.

Ta lekka emulsja to połączenie regenerujących właściwości ceramidów oraz substancji głęboko nawilżających i łagodzących.
Koi i regeneruje uszkodzony naskórek. Rozjaśnia przebarwienia, łagodzi podrażnienia, reguluje pracę gruczołów łojowych. Głęboko nawilża i chroni przed naskórkową utartą wody.

Emulsja łagodząca zawiera ekstrakt z grzybów jadalnych Albatrellus ovinus, który działa na skórę jak kojący balsam. Natychmiast uspokaja przeciążoną i podrażnioną cerę. To zasługa
wyjątkowej zdolności blokowania receptora bólu TRPV1, odpowiedzialnego za odczuwanie pieczenia, kłucia i mrowienia.

Emulsja Peace Maker uzupełnia wieczorną kurację naturalnym kremem z retinolem Game Changer.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
CeraFluid, płynny ceramid – regeneruje skórę suchą i zniszczoną. Uelastycznia, wygładza i działa przeciwstarzeniowo.
Fucocert – naturalny biopolimer, silnie nawilżający i poprawiający stan i wygląd skóry, dając uczucie „aksamitnego dotyku”. Zawarta w nim fukoza to cukier o właściwościach
zmniejszających objawy alergii. Tworzy na skórze niewidoczny i niewyczuwalny film ochronny zabezpieczający przed przeznaskórkową utratą wody.
Dipotassium Glycyrhizinate – łagodzi podrażnienia i chroni przed powstawaniem kolejnych, wywołanych działaniem czynników zewnętrznych.
D-Panthenol – łagodzi i przyspiesza procesy regeneracji naskórka.
Olej z otrąb ryżowych – stymuluje procesy regeneracji naskórka.
Niacynamid - zatrzymuje wodę w naskórku, reguluje pracę gruczołów łojowych i proces rogowacenia naskórka.
miniHA – daje skumulowany efekt nawilżenia, uelastycznienia i zmniejszenia widoczności zmarszczek.
Acticire – unikatowa kombinacja naturalnych, roślinnych wosków pozyskiwanych z kwiatów jojoby, słonecznika i mimozy, znana z naszego balsamu do ust. Intensywnie nawilża i
odżywia skórę, przywracając jej młody wygląd i blask. Tworzy na skórze lekki film ochronny zabezpieczający przed utratą wody.
SPOSÓB UŻYCIA:
W zależności od Twojego typu cery:
Skóra sucha, normalna i tłusta – nałóż emulsję na wchłonięty krem z retinolem.
Skóra wrażliwa – najpierw sięgnij po emulsję, a następnie wklep krem. Rano ponownie użyj emulsji.
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SKŁAD/INCI:
Aqua, Propanediol, Oryza Sativa Bran Oil, Isoamyl Laurate*, Glycerin, Squalane*, Cetearyl Alcohol*, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein*, Glyceryl Stearate*, Salvia Hispanica Seed Oil*,
C10-C18 Triglycerides*, Niacinamide, Olive Glycerides, Ceramide NP, Dipotassium Glycyrhizate*, Sodium Hyaluronate*, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate*, Albatrellus Confluens Extract*,
Helianthus Annuus Seed Oil, Panthenol, Tocopherol, Jojoba Esters / Helianthus Annuus Seed Wax / Acacia Decurrens Flower Wax / Polyglycerin-3*, Distarch Phosphate*, Biosaccharide
Gum-1*, Inulin Lauryl Carbamate, Glyceryl Oleate*, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Glyceryl Caprylate, Phenethyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Tetrasodium Glutamate Diacetate*, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum*, Citric Acid
*składniki certyfikowane

POJEMNOŚĆ: 50ml
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