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Ziaja Naturalnie pielęgnujemy Skoncentrowane serum do
twarzy szyi i dekoltu 30 ml
 

Cena: 11,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Opracowaliśmy wyjątkowe serum złożone ze składników pochodzących z natury. Jego roślinna receptura oparta jest na
skoncentrowanym stężeniu aktywnych molekuł przeciwzmarszczkowych i regenerujących - peptydy ryżowe, organiczny Silanol i
Hydroxyprolina oraz aktywności fitosteroli z oleju oliwkowego i canola.
To wyselekcjonowany z natury absolut pielęgnacji.

Szczegółowo zadbaliśmy o najwyższą jakość produktu i odpowiedzialne wytwarzanie zaangażowane w ekologiczną działalność.
Produkt jest skuteczny, bezpieczny dla skóry i przyjazny dla środowiska.

Serum posiada krótki skład oraz wyjątkowo łagodne, biodegradowalne składniki pochodzące z odnawialnych źródeł. Pachnie starannie
skomponowanym zapachem o nazwie zielony sekret, złożonym z olejków wytwarzanych wyłącznie z roślin, którym nie grozi ryzyko
wyginięcia.

Szanując środowisko naturalne wybraliśmy opakowanie nadające się do ponownego przetworzenia oraz kartonik wytworzony z papieru
pochodzącego z lasów posiadających certyfikat FSC.

Działanie
Zapewnia szybką i aktywną pielęgnację. Działa przeciw oznakom starzenia się skóry. Wygładza, nawilża i uelastycznia. Przywraca skórze
naturalną świeżość. Odczuwalnie poprawia kondycję skóry.

Preparat testowany dermatologicznie

pH naturalne

Składniki
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Aqua (Water), Canola Oil, Glycerin, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Rice Protein, Methylsilanol
Hydroxyproline Aspartate, Xanthan Gum, Hydroxyacetophenone, Sodium Benzoate, Carbomer, Parfum (Fragrance), Citral, Limonene,
Sodium Hydroxide

Dawkowanie
Sposób użycia
Serum nanieś na opuszki palców i wklep delikatnie w oczyszczoną skórę. Omijaj okolice oczu. Stosuj serum kompleksowo z kremami
Ziaja naturalnie pielęgnujemy.

Producent
ZIAJA Ltd
Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
80-298 Gdańsk,
ul. Jesienna 9
ziaja.com
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