
 
Apteka Zdrovita.pl

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

 
 

ENTEFACE DETOKSYKUJĄCA MASECZKA DO TWARZY, 50 G
 

cena: 56,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent Bioline Products

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Oczyszczająca i łagodząca maseczka detoksykująca dla skóry twarzy na bazie unikatowego preparatu Enterosgel®

Głównym efektem stosowania maski EnteFace jest natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie oraz detoksykacja skóry, która po
zastosowaniu maski jest aksamitnie gładka.

EnteFace to maska odpowiednia do każdego rodzaju skóry, zwłaszcza dzięki następującym składnikom:

Enterosgel – unikalny preparat detoksykujący – doskonale oczyści skórę ze szkodliwych substancji pochodzenia wewnętrznego
i zewnętrznego;

Oczyszczona woda pochodząca z balneologicznego uzdrowiska Jesionik;

Argania Spinosa Kernel Oil jest odpowiedni do uszkodzonej skóry, którą odżywia i regeneruje, jest bogaty w witaminę E;

Macadamia Integrifolia Seed Oil ma doskonałe działanie regenerujące, wspiera naturalne zdolności nawilżenia skóry i w ten
sposób pomaga utrzymać elastyczną i miękką skórę. Odznacza się dużą zawartością selenu, cynku i witamin E, A, B, zawiera
substancje bioaktywne, koenzymy i minerały. Spowalnia procesy starzenia się skóry, odżywia, jest doskonały również dla
dojrzałej skóry. Jest także bogaty w kwasy tłuszczowe, które mają silne działanie antyoksydacyjne dla skóry i uniemożliwiają
uszkodzenie błon komórkowych. Olejek makadamia mocno wygładza skórę;

Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder z wyciągiem z liści aloesu zmiękcza skórę;

Pantenol nawilża i wspomaga regenerację skóry problematycznej ze skłonnością do trądziku oraz wspiera odbudowę skóry po
długotrwałym pobycie na słońcu;
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Allantoina ma działanie nawilżające i keratolityczne, zwiększa zawartość wody w macierzy pozakomórkowej, zwiększa gładkość
skóry i wspomaga proliferację komórek oraz gojenie ran. Ma działanie łagodzące i ogranicza powstawanie zmarszczek;

Sposób użycia

Nałożyć równomierną warstwę maseczki opuszkami palców na czystą i suchą skórę. Pozostawić na nie więcej niż 20 minut po czym
zmyć ciepłą wodą. Następnie można nałożyć krem do pielęgnacji skóry odpowiadający rodzajowi skóry. Zalecamy stosowanie maseczki
co trzy dni.

Składniki

Aqua, Polymethylsiloxane Polyhydrate, Glycerin, Panthenol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Allantoin, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Tocopheryl
Acetate.

Podmiot odpowiedzialny:

In Novation Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Limanowskiego 1A/12
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