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Eris U20 DETOX & MATT Oczyszcająca maska w płacie KIWI
1 sztuka
 

Cena: 9,33 pln

Opis słownikowy

Producent

Rejestracja

Opis produktu
 

ERIS U20 DETOX & MATT, Oczyszczająca maska w płacie KIWI, 1 sztuka

Maska do twarzy przeznaczona do pielęgnacji cery tłustej, mieszanej oraz z niedoskonałościami. Została umieszczona na bawełnianej
płacie z zabawnym nadrukiem kiwi, która pozwala skórze oddychać i wprawia w dobry nastrój. Zawiera dobroczynne składniki
pochodzące prosto z natury: ekstrakt z kiwi, wyciąg z afrykańskiego drzewa Enantia Chlorantha i ekstrakt z ogórka. Skutecznie reguluje
pracę gruczołów łojowych, wspomaga regenerację komórek, oraz koi i łagodzi podrażnienia. Dodatkowo kompleksowo nawilża,
oczyszcza i dodaje energii. Po zastosowaniu skóra jest przyjemnie odświeżona i matowa.

Wskazanie: skóra tłusta i mieszana, z problemem nadmiernego przetłuszczania się i tworzenia niedoskonałości

Działanie: regulowanie wydzielania sebum, matowienie, głębokie oczyszczenie

Składniki aktywne
Ekstrakt z kiwi: zawiera oczyszczający z toksyn chlorofil i aktinidynę o złuszczającym działaniu enzymatycznym. Witaminy z grupy B
oraz kwasy AHA zmniejszają wydzielanie sebum oraz wspomagają regenerację komórek.
Enantia chlorantha: wyciąg z afrykańskiego drzewa, reguluje pracę gruczołów łojowych oraz łagodzi podrażnienia.
Ekstrakt z ogórka: bogaty jest w kompleks witamin B+C oraz minerały, które regulują poziom nawilżenia w skórze, zapewniając
odświeżenie i dodając energii.

Skład: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, PEG-12 Dimethicone, Phenoxyethanol, Allantoin, Carbomer, Biosaccharide Gum-1, Enantia
Chlorantha Bark Extract, Ethylhexylglycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cucumis Sativus Fruit Extract, Actinidia Chinensis Fruit
Extract, Tromethamine, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Oleanolic Acid, Parfum

Sposób użycia: Nanieść na wilgotną skórę i delikatnie masować przez 1 minutę. Omijać ostre wypryski i okolice oczu. Dokładnie spłukać
wodą. Dla najlepszych efektów stosować 2-3 razy w tygodniu.
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