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ZIAJA Kozie Mleko Krem 1 nawilżający 50 ml
 

Cena: 9,33 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ZIAJA Kozie Mleko, krem 1 Nawilżanie, cera sucha, 50ml

Aktywny preparat o intensywnym działaniu nawilżającym, przeznaczony do skóry suchej i mało elastycznej. Intensywnie i trwale nawilża
naskórek oraz głębsze warstwy skóry. Uzupełnia niedobór naturalnych substancji odżywczych. Stymulując naturalne procesy odnowy
naskórka wyraźnie wygładza drobne zmarszczki. Zapobiega fotostarzeniu oraz skutecznie łagodzi podrażnienia.

Wskazania: pielęgnacja cery suchej, mało elastycznej, pierwsze zmarszczki; pielęgnacja cery po 20 roku życia. Idealny pod makijaż.

Sposób użycia: krem nanieść na oczyszczoną skórę. Delikatnie wklepać. W przypadku skóry bardzo przesuszonej wieczorem stosować
Kozie Mleko krem 2 odżywianie wygładzanie.

Składniki aktywne: filtry UVA/UVB organiczne, kompleks składników koziego mleka, prowitamina B5 (D-panthenol), witamina A, witamina
E.

Produkt testowany dermatologicznie i alergologicznie.
Dobroczynne właściwości koziego mleka w kremie Ziaja

Krem intensywnie nawilżający, stworzony z myślą o potrzebach skóry suchej, mało elastycznej, z pierwszymi zmarszczkami. Zawiera
kompleks składników koziego mleka, ochronne witaminy A, E i prowitaminę B5 (D-panthenol), a także organiczne filtry UVA/UVB. Dobrze
sprawdza się jako baza pod makijaż. Polecany po 20. roku życia.
Krem Ziaja do cery suchej - właściwości

Krem z koziego mleka Ziaja intensywnie nawilża, dbając o naskórek i stymulując naturalne procesy jego odnowy. Dociera także do
głębszych warstw skóry, uzupełniając niedobór substancji odżywczych i łagodząc podrażnienia. Wyraźnie wygładza pierwsze, drobne
zmarszczki i zapobiega tworzeniu się kolejnych. Przeciwdziała także fotostarzeniu skóry, naturalnie chroniąc ją przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym.
Ziaja Kozie Mleko – do codziennego użytku
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Krem Ziaja Kozie Mleko dobrze współpracuje z kosmetykami do makijażu i zapobiega odznaczaniu się suchych skórek. Ponadto ma
przyjemną konsystencję, nie zostawia tłustej warstwy i szybko się wchłania.
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