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iUNIK Propolis Vitamin Sleeping Mask 60ml
 

Cena: 68,50 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo iUNIK

Opis produktu
 

iUNIK Propolis Vitamin Sleeping Mask 60ml - Nocna Nawilżająca Maska z Propolisem

Nocna maska z propolisem i ekstraktem z rokitnika zwyczajnego przeznaczona do przywracania skóry podczas snu. Wyrównuje koloryt
skóry, łagodzi stany zapalne, znacznie poprawia cerę. Zawiera 16% propolisu, 8% ekstraktu z rokitnika i 5% hydrolitu z drzewa
herbacianego. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. Ma wyraźne działanie przeciwutleniające, antyseptyczne i odżywcze.
Wzmacnia napięcie skóry, napina ją, poprawia wygląd. wyrównuje koloryt skóry, rozjaśnia pigmentacje. Maska nadaje się do wszystkich
rodzajów skóry, szczególnie dba o skórę zapalną, skłonną do zwiotczenia.

Wyciąg z rokitnika jest nasycony przeciwutleniaczami - witaminami i aminokwasami. Ma działanie uspokajające, zwężające naczynia
krwionośne, chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Pomaga przywrócić barierę ochronną skóry, nawilża, zmiękcza i odżywia
naskórek, wspomaga regenerację, a także zmniejsza stan zapalny, niezależnie od jego natury.

Główne składniki:

  ekstrakt z Propolis (16%) - jest wykorzystywany do celów leczniczych od tysięcy lat i jest znany ze swoich właściwości
antybakteryjnych, antyseptycznych, przeciwzapalnych i przeciwgrzybiczych, a także przyśpiesza gojenie ran na ranach. Zawiera
właściwości przeciwutleniające dzięki zawartości witamin ~ A, B1, B2, B3, C, bioton (H), bioflawonoidów (P) ~ i minerałów ~ wapnia,
magnezu, żelaza, cynku, krzemu, potasu, fosforu, mangan i kobalt i zawiera ponad 50 różnych flawonoidów. Jest to również środek
zmiękczający skórę, więc jest nie tylko dobrym zabiegiem na blizny potrądzikowe i przeciwstarzeniowym, ale także nawilża skórę.

  8 % procent wody owocowej hipopotama rhamnoides, zwanego rokitnikiem morskim, zawiera witaminy C, A i E, beta-karoten, minerały,
aminokwasy i kwasy tłuszczowe. Witamina C jest ważna dla rozjaśnienia i pobudzenia produkcji kolagenu. Zawiera 200 do 800 razy
więcej witamin niż jabłka. Rokitnik znany jest ze swoich właściwości przeciwutleniających, które pomagają spowolnić starzenie się i
regenerować nowe komórki skóry, wnikając głęboko w warstwę skóry właściwej i blokując wilgoć wewnątrz,

  5% wody liściastej centella - powszechnego w koreańskiej pielęgnacji składnika ziołowego, który jest stosowany w medycynie, aby
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przyspieszyć gojenie się ran, takich jak przebarwienia i wysypki skórne. Pomaga także zminimalizować wygląd porów.

Sposób użycia: Po wieczornej rutynowej pielęgnacji skóry nałóż odpowiednią ilość kremu, pozwalając na wchłonięcie.

Skład: Water, Propolis Extract, Butylene Glycol, Glycerin, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Centella Asiatica Leaf Water, Cetearyl
Alcohol, Cetyl Ethylhexanoate, Cyclopentasiloxane, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Cyclohexasiloxane, Glyceryl Stearate,
Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Cetearyl
Glucoside, Beta-Glucan, Centella Asiatica Extract, Portulaca Oleracea Extract, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Adenosine, Dipotassium
Glycyrrhizate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Pentylene Glycol, Aspalathus Linearis Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract,
Commiphora Myrrha Resin Extract, Perilla Frutescens Leaf Extract, Yucca Schidigera Root Extract

OBJĘTOŚĆ

60 ml

Kraj pochodzenia

KOREA POŁUDNIOWA

Data zużycia
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