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Liposomowe serum pod oczy
Ogórek - MOKOSH
Cena

129,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

MOK21

Kod EAN

5902729031301

Producent

MOKOSH

Opis produktu
Liposomowe serum olejowe pod oczy Ogórek - Mokosh.

Serum zostało stworzone z niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego, ceramidów i skwalanu. Zostały one zamknięte w strukturach liposomów, co umożliwia skuteczną penetrację delikatnej
skóry wokół oczu. Liposomy z serum stopniowo uwalniają kwas hialuronowy, który pęcznieje i wypycha zmarszczki skóry. Ceramidy i skwalan skutecznie uzupełniają niedobory lipidów w
warstwie rogowej naskórka.
Naturalne, drogocenne oleje roślinne: arganowy, jojoba, z krokosza silnie nawilżają i regenerują skórę. Olej z pestek ogórka ma działanie przeciwzapalne i wygładzające, a macerat z opuncji
figowej rewitalizuje skórę, łagodzi podrażnienia i poprawia strukturę płaszcza hydrolipidowego. Serum charakteryzuje się świeżym zapachem ogórka.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

olej arganowy,
olej z pestek ogórka,
skwalan,
kwas hialuronowy,
ceramidy,
ekstrakt z opuncji figowej,
witamina E,
olej jojoba,
olej z krokosza.

Krem idealnie pielęgnuje skórę pod oczami, a regularnie stosowany:

wygładza i uelastycznia.
nawilża i zmiękcza.
odżywia, neutralizuje wolne rodniki i działa antyoksydacyjnie.
regeneruje i wspomaga naturalne procesy odnowy skóry.
łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie i poprawia strukturę płaszcza hydrolipidowego.
rewitalizuje.
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SPOSÓB UŻYCIA:
Stosuj serum minimum raz dziennie wieczorem, po oczyszczaniu skóry. Wmasuj serum okrężnymi ruchami w skórę wokół oczu wykonując przy tym delikatny masaż.
Uwaga: Przed pierwszym użyciem serum należy wykonać test na skórze, aby wykluczyć alergię na jakikolwiek jego składnik.

SKŁAD/INCI: Argania Spinosa Kernel Oil, Cucumis Sativus (Cucumber) Seed Oil, Squalane*, Caprylic/Capric Trigliceride, Glycerin*, Sodium Hyaluronate, Glucosyl Ceramide, Opuntia FicusIndica Fruit Extract, Tocopherol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Pentylene Glycol**, Parfum
* Surowiec pochodzenia roślinnego
** Zatwierdzony przez organizacje certyfikujące naturalne kosmetyki

POJEMNOŚĆ: 12ml w szklanej buteleczce z pipetą
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