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Antysmogowa Kostka do demakijażu OREKA
 

cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Postać kostka

Producent ProConChem

Wysyłka do 24 godzin

Zastosowanie naturalny demakijaż

Opis produktu
 

Skutecznie zmywa ze skóry pyły PM1 oraz PM2.5

Antysmogowa Kostka do demakijażu OREKA

Kostka do demakijażu – bogata w drogocenne oleje, witaminy i substancje aktywne – w połączeniu z ciepłą wodą skutecznie zmywa
makijaż, nie podrażniając oczu i nie przesuszając skóry. Delikatnie peelinguje skórę, pobudzając krążenie. Pomaga skutecznie usunąć
pyły PM1 oraz PM2.5. Szczególnie wskazana przy ekspozycji na zanieczyszczone powietrze.

Kostka została wzbogacona o substancje aktywne, które chronią przed szkodliwym działaniem smogu:

pollustop – oczyszcza aktywnie skórę ze szkodliwych pyłów PM1
chitosan – tworzy ochronny film zatrzymujący pyły PM2.5

CO JESZCZE ZAWIERA – ANTYSMOGOWA KOSTKA DO DEMAKIJAŻU OREKA ? 

Tripelargonin – lekki emolient o właściwościach wygładzających i zmiękczających pozyskiwany z ostropestu plamistego. Biosaccharide
Gum-4 - polisacharyd, bogaty w fukozę, glukozę i kwas glukuronowy, otrzymywany w procesie biotechnologicznej fermentacji roślinnej.
Substancja aktywna, która wspomaga usuwanie cząstek PM1. Sodium Coco-Sulfate – substancja pochodzenia roślinnego o
właściwościach oczyszczających i pieniących, certyfikowana przez COSMOS. Lactic Acid – substancja należąca do alfa-
hydroksykwasów o właściwościach nawilżających i zmiękczających warstwę rogową naskórka. 1,2-Hexanediol –substancja o
właściwościach nawilżających i konserwujących. Butyrospermum Parkii Butter – masło Shea pozyskiwane w Ghanie o właściwościach
zmiękczających, ochronnych i regenerujących skórę. Cocos Nucifera Oil – olej kokosowy tworzy warstwę ochronną na powierzchni
skóry dzięki czemu zapobiega nadmiernemu odparowaniu wody z jej powierzchni. Emolient posiada właściwości regenerujące oraz
odżywcze. Allantoin – substancja aktywna o właściwościach łagodzących, nawilżających i wspomagających procesy regeneracji
naskórka. Tocopheryl Acetate – bardziej stabilna forma witaminy E posiadająca właściwości antyoksydacyjne, wzmacniające barierę
naskórkową oraz zapobiegające transepidermalnej utracie wody. Oryza Sativa Starch – skrobia ryżowa wspomaga ochronę bariery
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skórnej, delikatnie oczyszcza i łagodzi podrażnienia. Panthenol – prowitamina B5 o właściwościach łagodzących, przeciw
podrażnieniowych i wspomagających procesy odbudowy naskórka Kaolin – glinka porcelanowa charakteryzująca się drobnymi i
miękkimi cząstkami minerału. Wykazuje właściwości zmiękczające i wygładzające skórę, certyfikowana przez COSMOS 

Co wyróżnia kostki do demakijażu OREKA? 

95% składników naturalnych

99% biodegradowalny produkt

wege

O marce OREKA

Marka OREKA powstała z myślą o ziemi, drewnie i kamieniu, o szumie wody w górskim potoku i z pytaniem, czemu o tym wszystkim nie
pamiętamy na co dzień ?

Przewodnią wartością OREKA jest minimalizm i dbałość o uniwersum, poprzez dbałość o szczegóły. W produktach OREKA nie ma
plastiku, nie ma czegoś, co spowoduje zanieczyszczenie, pozostanie nadmiarem. Jest tylko to, co konieczne i tylko to co dobre i
naturalne. To co znika, pielęgnując Twoją cerę i poprawiając jej zdrowie i kondycję.

Podmiot odpowiedzialny:
ProConChem
Dr Izabela Anna Zawisza
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Wyprodukowano w Polsce
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Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
 

Galeria
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