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Colway Kolagen Vege 45 ml
 

cena: 227,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 45 ml

Producent Colway

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Kolagen Vege to nowatorski kosmetyk z roślinnym zamiennikiem kolagenu zwierzęcego, inspirowany filozofią i etyką wegańską.

Niezwykła receptura wegańskiego żelu kolagenowego powstała na bazie wyłącznie selektywnie dobranych składników roślinnych.

Bazą wodną żelu jest zawartość orzecha młodego kokosa, którą cechuje poziom elektrolitów praktycznie identyczny jak w osoczu krwi
oraz obecność istotnych dla funkcjonowania naszego organizmu mikroelementów takich, jak: magnez, potas, wapń, fosfor, a także
witaminy B1, B2, B3, B5, B6.

Kolagen Vege detoksykuje, reguluje wydzielanie sebum oraz działa antybakteryjnie i antyoksydacyjnie.

W 100% wegański dermokosmetyk

Działanie:

intensywne i długotrwałe nawilżenie,
uelastycznia skórę,
zapobiega wysuszaniu skóry,
zmniejsza widoczność zmarszczek.

Przeznaczenie:
preparat do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Szczególnie sprawdzi się w pielęgnacji cery suchej, odwodnionej, zestresowanej,
zniszczonej, zmęczonej i wrażliwej.

Składniki:

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
KOLAGEN (Collagen) - nawilża, napina i zapobiega wiotczeniu. Wzmacnia i chroni skórę, poprawiając jej elastyczność.
ALOES (Aloe barbadensis) - wspomaga usuwanie martwych komórek, działa ściągająco, wzmacniająco, nawilżająco i ochronnie.
Pobudza skórę do regeneracji, reguluje poziom pH.
EKSTRAKT Z OWOCÓW KASZTANOWCA (Aesculus L. extract) - uszczelnia ścianki naczyń włosowatych, dzięki czemu zwiększa
ich odporność na pękanie i rozszerzanie się.
EKSTRAKT Z OWOCÓW DZIKIEJ RÓŻY (Rosa canina L. extract ) - działa rozjaśniająco, wygładzająco, ściągająco i
przeciwzapalnie.
WYCIĄG Z WĄKROTKI AZJATYCKIEJ (Centella asiatica L. extract) - ujędrnia, regeneruje i wygładza. Pobudza mikrokrążenie, a w
efekcie przeciwdziała pojawianiu się rozstępów.
EKSTRAKT Z ŻEŃ-SZENIA (Panax ginseng extract)- wykazuje właściwości przeciwzmarszczkowe. Poprawia koloryt i
sprężystość cery.
WYCIĄG Z OCZARU WIRGINIJSKIEGO (Hamamelis virginiana L. extract)- idealny do pielęgnacji skóry problematycznej.

Sposób użycia:
Rozsmarować na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy / szyi / dekoltu

Przechowywanie:
Aby osiągnąć najlepsze efekty pielęgnacyjne produkt należy przechowywać w sterylnych warunkach, w oryginalnym opakowaniu.
Uwaga – należy chronić produkt przed działaniem promieni słonecznych.
Nie ma konieczności przechowywania w lodówce!

Producent:
COLWAY
Maurycy Turek, Jarosław Zych
Spółka Jawna
84-207 Koleczkowo k/Gdyni
ul. Hippiczna 2

Colway J.Zych,N.Zych Sp.J.
Ul.Hippiczna 2
84-207 Koleczkowo
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