
 
Apteka Zdrovita.pl

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

 
 

GLOV ON-THE-GO - INNOWACYJNY DEMAKIJAŻ
 

cena: 23,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Phenicoptere

Wysyłka do 24 godzin

Opis produktu
 

Co to jest GLOV?

Rękawiczka do demakijażu GLOV pozwoli Ci usunąć starannie cały makijaż i dokładnie oczyścić skórę twarzy tylko za pomocą wody.
Zastępuje całą półkę kosmetyków do demakijażu po to, aby nasza skóra była zdrowa i piękna. Oszczędzasz cenne minuty dzięki
skutecznej delikatności i mocy zawansowanej mikro-technologii. Poznaj wygodny i naturalny sposób na demakijaż nawet. Poznaj GLOV
Hydro Demaquillage. 

Opis produktu

Oto nadchodzi Nowa Era Demakijażu. Demakijaż samą wodą. Produkty GLOV pozwolą Ci poczuć wygodę w codziennej pielęgnacji.
Rękawiczka do demakijażu GLOV Hydro Demaquillage maksymalizuje działanie wody aby usunąć starannie cały makijaż i dokładnie
oczyścić skórę twarzy. Stworzyliśmy 2 produkty dostosowane do potrzeb nowoczesnych kobiet. GLOV comfort efektywny w usuwaniu
nawet  najmocniejszego makijażu oraz GLOV on-the-go praktyczny towarzysz w każdej podróży. Produkty GLOV możesz stosować
nawet do 3 miesięcy codziennego demakijażu.

Dlaczego GLOV Hydro Demaquillage jest lepszy od tradycyjnego demakijażu?

Jest szybszy i wygodniejszy.

Nie wymaga stosowania żadnychkosmetyków do demakijażu ani płatków bawełnianych.

Można go ze sobą zabrać w każdą podróż.

Poprawia kondycję skóry.

Produkty GLOV mogą być stosowane nawet do 3 miesięcy codziennego demakijażu.

Korzyści jakie daje nam GLOV on-the-go to:
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Efektywnie zmywa makijaż

Efektywność produktów GLOV to wynik zawansowanej mikro-technologii włókien, które zmywają nawet najmocniejszy makijaż tylko za
pomocą wody.

Oczyszcza skórę twarzy

Poprzez stosowanie samej wody pobudzamy skórę do własnej pracy hydro-lipidowej. W ten sposób zachowujemy równowagę w
wydzielaniu wody i tłuszczów.

Naturalnie pielęgnuje

Używając produktów GLOV chronimy naszą skórę przed jej nadmiernym kontaktem z nienaturalnymi składnikami.

Najlepszy dla skóry wrażliwej i alergicznej

Wniosek potwierdzony w badaniach klinicznych w Instytucie Dermatologii SkinLab na grupie kobiet posiadających alergiczną skórę-
„Produkt nie wykazuje żadnych właściwości drażniących lub uczulających. Jest to najlepszy sposób na demakijaż dla osób z wrażliwą
skórą.”

Idealny do każdego rodzaju cery

W przypadku cery tłustej ściągają nadmiar sebum, pozostawiając skórę czystą i matową. W przypadku cery suchej nie podrażniają jej 
sztucznymi składnikami i pobudzają  wydzielanie lipidów.

Pilinguje i pobudza krążenie skóry

GLOV złuszcza martwy naskórek i pobudza krążenie, przez co skóra staje się gładka i jędrna.

Delikatny dla oczu 

GLOV comfort zapewnia świetną pielęgnację okolicy oczu, przynosząc uczucie odświeżenia. Jest bezpieczny dla osób o nadwrażliwych
oczach oraz noszących soczewki kontaktowe.

Zmieści się do każdej torebki

Produkt GLOV Hydro Demaquillage jest wielkości chusteczki i możesz go bez problemu zmieścić do każdej torebki czy też torby na
siłownie lub basen.

Nie jest płynem
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GLOV przejdzie każdą kontrolę lotniskową. Zawsze możesz mieć go w torbie podróżnej oszczędzając cenne miejsce na inne
kosmetyki.

Opinie klientek:

„Mam wrażenie, że moja skóra po raz pierwszy jest aż tak czysta” – Patrycja, 21 lat

„Dla mnie miłym zaskoczeniem było odejście od chemicznego demakijażu. Od rana wklepuję w siebie chemiczne kremy i inne kosmetyki.
Miło jest pod koniec dnia po prostu zmyć wszystko tylko za pomocą wody, tak naturalnie. Czuję się świeżo. Skóra nie jest lepiąca.” –
Dorota, 48 lat

„Idealne rozwiązanie dla zabieganych kobiet” – Aleksandra, 28 lat

„Na każdy mój wyjazd, czy weekendowy, czy w daleką podróż, muszę mieć w kosmetyczce produkt GLOV. Nie wyobrażam sobie już
tradycyjnego demakijażu w podróży” – Ewa, 27 lat

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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