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L'biotica regenerująca maska na dłonie 1 para
 

Cena: 9,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 26 g

Postać -

Producent L'BIOTICA

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Silnie regenerująca MASKA NA DŁONIE, w postaci nasączonych rękawiczek, to profesjonalny zabieg do samodzielnego wykonania w
domu.

Efekt na dłoniach:
• intensywnie regeneruje i odżywia zniszczoną, przesuszoną skórę
• przywraca skórze gładkość i delikatność
• rozjaśnia, eliminuje plamy i przebarwienia, przywraca jednolity koloryt

Bogactwo w naturalne składniki takie jak masło Shea, olej jojoba, miód oraz olej sezamowy sprawia, że maska ma silnie działanie
regenerujące i kojące, odżywia nawet bardzo przesuszone i spierzchnięte dłonie.

Zawarty w masce kolagen oraz kwas hialuronowy nawilżają skórę dłoni, przywracają jej miękkość i delikatność. Ekstrakt z Portulaca
oleracea oraz rumianku sprawia, że skóra zyskuje jednolity koloryt.

Dzięki nowoczesnej technologii substancje aktywne zawarte w masce są doskonale wchłaniane i wnikają nawet w głębokie warstwy
skóry. Maska w postaci rękawiczek spełnia rolę filtra, który w połączeniu z ciepłotą ciała stopniowo uwalnia aktywne składniki i pomaga
wnikać im w głębokie warstwy skóry.

Efekt widoczny już po pierwszym użyciu- skóra dłoni jest widocznie zregenerowana, nawilżona i jedwabiście gładka. Maska, na bazie
intensywnie nawilżających składników sprawia, że dłonie stają się aksamitnie gładkie, zregenerowane, bez podrażnień i przebarwień. Dla
uzyskania trwałych efektów zabieg należy powtarzać 1-2 razy w tygodniu.

Składniki
Aqua, Glycerin, Cetyl Ethylhexanoate, Propylene Glycol, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Macadamia Ternifolia Seed Oil,
Polysorbate 60, Panthenol, Avena Sativa Kernel Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Water, Panax Ginseng
Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Urea, Butylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Tocopherol,
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Allantoin, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, Behenyl Alcohol, Petrolatum, Dimethicone, Sorbitan Isostearate, Polyacrylate-13,
POLYISOBUTENE, Polysorbate 20, Carbomer, Tromethamine, Alcohol, disodium edta, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Tropolone,
Phenoxyethanol, Chlorophensin, 1.2- Hexanediol, bht, Parfum, hexyl cinnamal, Limonene, Benzyl Salicylate, Linalool, butylphenyl
methylpropional, Geraniol

Dawkowanie
Dokładnie umyj i osusz dłonie. Otwórz opakowanie i nałóż maskę – rękawicę odpowiednio na prawą i lewą dłoń. Aby wzmocnić działanie
kosmetyku, można założyć dodatkowe bawełniane rękawice. Pozostaw na dłoniach ok. 20-25minut. Po upływnie wskazanego czasu
zdejmij maskę z dłoni, nadmiar delikatnie wmasuj. Nie ma potrzeby ponownego mycia rąk.

Przeciwwskazania
Produkt do użytku zewnętrznego. Nie stosować maski w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Producent
Oceanic S.A.
ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot
Infolinia: 801 100 200
www.lbiotica.pl
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