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Biomaris Med control cream 30 ml
 

cena: 127,10 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 30 ml

Postać krem

Producent Biomaris GmbH

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie Krem na skórę

Opis produktu
 

DZIAŁANIE:

Krem przeznaczony do stosowania miejscowego. Zielone pigmenty mają za zadanie wizualnie wyrównać koloryt zaczerwienionych partii
skóry.
Dzieki zawartości naturalnych witamin (A, D, E) oraz niezbędnych kwasów łuszczowych (omega-3 i gamma-linolenowego) działa kojąco,
remineralizująco i rewitalizująco na podrażnioną skórę. Otwarza naturalną funkcję barierową skóry (kompleks SKIN BARRIER CONCEPT)
Krem polecany przy dermatologicznej, systemowej pielęgnacja dla skóry z uszkodzoną funkcją barierową, wrażliwej i suchej lub bardzo
suchej, skłonnej do rakcji alergicznych.
Posiada aprobate dermatologiczną instytutu Dermatest oraz certyfikat NATRUE dla kosmetyków naturalnych
Preparat nie zawiera:

barwników
konwencjonalnych emulgatorów
silikonu i olejów mineralnych
środków zapachowych

STOSOWANIE:

Po zastosowaniu kremu na dzień aplikować miejscowo i lekko wklepać. Aby uzyskać efekt idealnego wyrównania kolorytu obficie
przypudrować twarz, odczekać chwilę i pędzlem zdjąć nadmiar pudru.

SKŁAD:

• głębinowa woda morska
• ekstrakt z algi koralowej Corallina Officinalis
• ekstrakt z algi brunatnej Alaria Esculenta
• ekstrakt z trzciny Phragmites Communis
• ekstrakt z grzyba Poria Cocos
• ekstrakt z rumianku morskiego
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• olej z czarnej porzeczki
• olej z amarantusa
• olej z wiesiołka
• ekstrakt z kosaćca (irysa)
• masło shea (karite) z certyfikowanych upraw organicznych
• olej ze słonecznika z certyfikowanych upraw organicznych
• olej z awokado
• olej babassu
• naturalna witamina E
• zielone pigmenty

Podmiot odpowiedzialny: 

Creme Goods Company Sp. z o. o.
Al. Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa

Dodatkowe informacje:

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także przechowywanie
i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku - ZdroVita.pl
Zaufaj sprawdzonej marce.
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