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BALNEOKOMETYKI BIOSIARCZKOWY p./zm. na NOC 50 ml
 

Cena: 48,20 PLN

Opis produktu
 

Balneokosmetyk z najsilniejszą na świecie leczniczą wodą siarczkową, kwasem hialuronowym, ekstraktem z dzikiej róży, ekstraktem z
żeń-szenia, ceramidami i krzemem z glikopeptydami do cery dojrzałej. Regularne stosowanie kremu redukuje zmarszczki i bruzdy oraz
usuwa objawy zmęczenia i stresu. Sprawia, że skóra wygląda znacznie młodziej, jest wypoczęta i aksamitnie gładka.

Działanie

Dzięki specjalnie opracowanej recepturze na bazie bioaktywnych składników, skutecznie hamuje procesy starzenia się skóry,
przywracając jej młody, atrakcyjny wygląd.

Najsilniejsza na świecie woda siarczkowa

Bardzo silnie zmineralizowana woda lecznicza o wyjątkowo wysokiej zawartości bioaktywnej siarki oraz innych mikro i makroelementów
takich jaki: sód, wapń, magnez, potas, chlor, brom, jod

Kwas hialuronowy

Wiąże wodę i nie dopuszcza do utraty wilgotności w skórze. Zapewnia właściwy poziom nawilżenia i chroni przed wysuszeniem oraz
powstawaniem zmarszczek i bruzd. Dodatkowo doskonale wygładza skórę oraz wspiera jej właściwości ochronne.

Ekstrakt z dzikiej róży

Niezwykle bogate źródło witaminy C, wspomaga syntezę kolagenu, doskonale nawilża, odżywia i regeneruje skórę oraz poprawia jej
sprężystość.

Ekstrakt z żeń-szenia

Działa odmładzająco, skutecznie zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się komórek. Zapobiega
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powstawaniu zmarszczek i spłyca już istniejące.

Ceramidy

Utrzymują właściwą spoistość komórek, poprawiając sprężystość skóry oraz zapewniają jej odpowiednie nawilżenie.

Krzem z glikopeptydami

Poprawia wygląd i strukturę skóry, zapobiega jej wiotczeniu opóźniając procesy starzenia.

Stosowanie

Krem delikatnie wmasować w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosować na noc.

Krem natychmiast wchłania się w skórę nie pozostawiając tłustej warstwy.

Nie powoduje podrażnień, ani wysuszenia skóry.

Nadaje się również jako baza pod makijaż.

Produkt przyjazny dla skóry.

Nie zawiera barwników.
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