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Odmładzający krem pod oczy
- masło shea, organiczny
ekstrakt z owoców acai, żeń
szenia, olej z zielonej kawy,
kwas hialuronowy - NATURA
ESTONICA
Cena

13,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

NE45

Kod producenta

7177E

Kod EAN

4744183017177

Producent

ECODENTA

Opis produktu
Odmładzający (liftingujący) krem pod oczy z organicznymi ekstraktami żeń-szenia, acai i ekstraktem zielonej kawy przywraca napięcie i elastyczność skóry, odświeża i relaksuje, opóźnia oznaki
starzenia się skóry.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Gliceryna roślinna – bezbarwna, gęsta ciecz o zbawiennych właściwościach pielęgnacyjnych. Stanowi składnik warstwy lipidowej skóry, dzięki czemu chroni barierę lipidowa skóry i utrzymuje jej
prawidłowe funkcjonowanie. Gliceryna silnie chłonie wodę, dlatego ma bardzo skuteczne właściwości nawilżające.
Organiczny ekstrakt z owoców acai - chroni skórę przed wolnymi rodnikami, które przyśpieszają starzenie się skóry, chroni przed negatywnymi czynnikami środowiska zewnętrznego,
regeneruje, polepsza sprężystość skóry.
Organiczny ekstrakt z żeń szenia - posiada działanie regenerujące i odmładzające, pobudza odnowę skóry, przywraca skórze równowagę
Organiczny olej z zielonej kawy - redukuje obrzęki i opuchliznę wokół oczu, rozjaśnia cienie.
Kwas hialuronowy – jeden z najlepszych „nawilżaczy”, utrzymuje wilgoć w komórkach skóry, poprawia biodostępność składników aktywnych.
SPOSÓB UŻYCIA:
Rano, delikatnie opuszkami palców nanosimy krem na czystą skórę wokół oczu.
Skład/INCI:
Aqua, Octyldodecanol, Dicaprylyl Ether, Silica, Glyceryl Stearate, Glycerin (roślinna gliceryna), Cetearyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glyceryl Linoleate, Glyceryl Oleate,
Glyceryl Linolenate, Tocopheryl Acetate (witamina E), Panthenol (prowitamina B5), Euterpe Oleracea Fruit Extract* (organiczny ekstrakt z owoców acai), Panax Ginseng Root
Extract*(organiczny ekstrakt z żeń szenia), Titanium Dioxide, Sodium Polyacrylate, Sodium Hyaluronate (kwas hialuronowy), Ubiquinone (koenzym Q10), Taurine (tauryna), Coffea Arabica
Seed Oil* (organiczny olej z zielonej kawy), Sodium Stearoyl Glutamate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Parfum, Citric Acid, CI
77491,CI 14720.
(*) – pochodzą z ekologicznych, kontrolowanych upraw
Objętość: 20 ml
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