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ZIAJA JEJU RÓŻ Peeling Czarny Cukrowy 200 ml
 

Cena: 13,99 pln

Opis słownikowy

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Opis produktu
 

ZiajaJEJU RÓŻOWE
czarny cukrowy peeling do ciała młoda skóra
200ml

Seria jeju to specjalnie dobrane formulacje kosmetyków dedykowane osobom młodym, ukierunkowane na działanie oczyszczające,
przeciwłojotokowe, antybakteryjne, nawilżające oraz łagodzące.

Dwie główne siły serii jeju to naturalne surowce azjatyckiego pochodzenia- olej z kamelii japońskiej oraz węgiel binchotan.

Jeju to zaproszenie do zabawy nowymi, ciekawymi formami w różnych kolorach i zapachach. Połącz je według własnego pomysłu i
stwórz nowy, kosmetyczny rytuał w klimacie azjatyckiej wyspy Jeju!

właściwości:

  bezwodny, gęsty, czarny peeling cukrowy
  nie posiada substancji myjących
  wygląd i zapach zaangażują wszystkie zmysły podczas niezwykle przyjemnej aplikacji
  poj. 200ml

działanie:

  złuszcza martwy naskórek
  natłuszcza i zmiękcza
  pozostawia emoliencyjny film ochronny na skórze

efekt:

  gładka i pachnąca skóra przygotowana do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych
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Wiodące składniki aktywne serii:

olej z kamelii japońskiej Camellia japonica seed oil

  lekki olej wytłaczany na zimno z nasion kamelii japońskiej
  bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe oraz składniki o aktywności antyoksydacyjnej
  zapewnia ochronę przed przedwczesnym starzeniem się skóry
  łagodzi podrażnienia
  silnie nawilża oraz regeneruje skórę i włosy
  skutecznie pielęgnuje twarz, ciało, włosy, skórę głowy

węgiel binchotan Charcoal powder

  pozyskiwany z dębu Quercus phillyraeoides
  bogate źródło minerałów
  posiada silne właściwości „przyciągające” wszelkie zanieczyszczenia oraz nadmiar sebum
  dogłębnie oczyszcza i zwęża pory skóry
  wykazuje działanie przeciwzapalne i łagodzące

wyciąg z czystka Cistus Incanus Flower/Leaf/Steam Extract

  zawiera polifenole o właściwościach przeciwutleniających, przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych
  łagodzi objawy trądziku
  ma zdolność wychwytywania i usuwania wolnych rodników, zapewniając młodzieńczy wygląd skóry na dłużej
  wspomaga walkę z łupieżem i nadmiernym przetłuszczaniem się włosów

ekstrakt z kory topoli osikowej Populus Tremuloides Bark Extract

  naturalne źródło salicylanów
  wykazuje działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, m.in. hamuje namnażanie się bakterii odpowiedzialnych za powstawanie trądziku
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