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Pyunkang yul Black Tea Time Reverse Eye Cream 25ml
 

Cena: 110,99 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo Pyunkang Yul

Opis produktu
 

Pyunkang yul Black Tea Time Reverse Eye Cream 25ml
Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy Krem z czarnej herbaty 25 ml
Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy do kompleksowej pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Unikalna kompozycja, nasycona
masłem shea, makadamia, kwasem hialuronowym, ceramidami i czarną herbatą, pomaga kremowi wykazywać intensywnie nawilżające,
tonizujące działanie, w pełni odżywia skórę przydatnymi składnikami odżywczymi, wygładza teksturę i wygładza zmarszczki, działa
rozjaśniająco, doskonale odświeża oko i zmniejsza obrzęk pod oczami.Skład produktu oparty jest na unikalnych składnikach
odmładzających skórę - Kombucha i Peptydy. Kombucha lub ekstrakt ze sfermentowanej czarnej herbaty, jest doskonałym źródłem
przeciwutleniacza (polifenol, katechina), które chronią skórę przed działaniem wolnych rodników i spowalniają starzenie, zagęszczają
podskórną tkankę tłuszczową, jakby lekko unosiła skórę od wewnątrz, zapewniając w ten sposób efekt przeciwstarzeniowy.Peptydy
posiadające cząsteczki światła są w stanie przenikać do głębszych warstw naskórka i wydawać polecenia na poziomie komórkowym.
Nawilżaj, wyrównuj koloryt skóry, rozjaśniaj i ujednolicaj teksturę, uelastyczniaj, zwiększaj elastyczność skóry, stymulując produkcję
kolagenu i elastyny, skutecznie regenerując i lecząc skórę.Kompozycja jest również wzbogacona o składniki odżywcze, takie jak masło
shea.- nasyca się kompleksem witamin, aminokwasów i innych przydatnych mikroelementów, głęboko nawilża wszystkie warstwy skóry
właściwej, napina skórę, czyni ją bardziej elastyczną i elastyczną, beta-glukan , naturalny polisacharyd występujący w grzybach, aktywnie
zwiększa funkcje ochronne skóry i odżywia skórę.Wyciąg z brussonetii jest stosowany jako wysoce skuteczny naturalny środek
wybielający. A kwas hialuronowy i ceramidy zapewniają głębokie i długotrwałe nawilżenie wszystkich warstw skóry.Wszystkie składniki
w kompozycji posiadają certyfikat EWG i są bezpieczne w użyciu.Produkt jest hipoalergiczny, przebadany dermatologicznie i uznany za
bezpieczny dla wrażliwej skóry.

Sposób użycia : Nanieś produkt na skórę okolic oczu, rozprowadź kolistym ruchem, aż do całkowitego wchłonięcia. Narzędzie może być
również stosowane na całą twarz lub lokalnie na obszarach skóry, które wymagają efektu odmładzającego (czoło, szyja, nosowo-
wargowe).

Stan: Nowy
Marka: Pyunkang Yul
Rodzaj: dzień i noc
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Typ skóry: Problematyczna
Działanie: Wielozadaniowy
Konsystencja: żel
Wielkość: Produkt pełnowymiarowy
EAN: 8809486681114
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