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Naturalny Tonik
Samoopalający Have Some
Tan! - Resibo
Cena

79,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

RES22

Kod EAN

5904730627979

Producent

Resibo

Opis produktu
Efekt pięknej, zdrowej opalenizny w naturalny, bezpieczny i przyjazny sposób!

Lekki i nawilżający tonik to doskonała, naturalna alternatywa dla kremów i balsamów dających efekt opalenizny. Idealny dla każdego rodzaju skóry.
Starannie dobrana kompozycja naturalnych składników sprawia, że Twoja skóra w zaledwie kilka godzin wygląda jak muśnięta słońcem, bez konieczności wystawiania jej na działanie promieni
słonecznych.

Opaleniznę zapewnia roślinny dihydroxyaceton (DHA) z aminami, peptydami i aminokwasami obecnymi w rogowej warstwie naskórka sprawiają, że skóra zostaje delikatnie i równomiernie
zabarwiona, jak po kąpieli słonecznej. Efekt jest identyczny, ale o niebo zdrowszy. Dihydroxyaceton jest odporny na wodę, więc opalenizna się nie zmywa, tylko stopniowo zanika w miarę, jak
złuszczają się martwe komórki warstwy rogowej. Co więcej, działanie DHA możesz stopniować, kontrolując w ten sposób odcień opalenizny, od jasnego do ciemnego, za pomocą liczby i
częstotliwości aplikacji.
Dodatkowo zawarte w toniku składniki, takie jak roślinny propanediol, roślinna gliceryna i hialuronian sodu działają silnie nawilżająco i ochronnie. Ekstrakt z malwy zapobiega przeznaskórkowej
utracie wody, a wyciągu z maku polnego i kurkumy to bardzo silne antyoksydanty, które dbają o regenerację i poprawę kondycji skóry. Lekki i nawilżający tonik samoopalający to doskonała,
naturalna alternatywa dla kremów i balsamów dających efekt opalenizny. Dzięki swojej konsystencji jest uzupełnieniem, a nie kolejnym dodatkiem do pielęgnacji. To sprawia, że możesz nadal
stosować ulubione kremy, dostarczając skórze wszystkich składników, których potrzebuje.

SPOSÓB UŻYCIA:
Dokładnie rozprowadź tonik w dłoniach i wmasuj równomiernie w twarz, szyję i dekolt. Popracuj nad ilością, dostosowując ją do własnych potrzeb. Tonik możesz stosować zarówno na dzień,
jak i na noc, by rano obudzić się już z opaloną skórą. W zależności od tego, jak mocną chcesz uzyskać opaleniznę, użyj go raz, a następnie powtarzaj w krótszych lub dłuższych odstępach
czasu – tak długo, jak chcesz. Pamiętaj, aby po aplikacji dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem. Po otwarciu przechowuj kosmetyk w lodówce.

SKŁAD/INCI:
Aqua, Glycerin, Propanediol, Dihydroxyacetone, Papaver Rhoeas Petal Extract, Malva Sylvestris Flower Extract, Curcuma Longa Root Extract, Sodium Hyaluronate*, Tetrasodium Glutamate
Diacetate*, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Citric Acid
*składniki certyfikowane
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POJEMNOŚĆ: 100ml
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