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MELO krem pod oczy z witaminą C - rozświetlający
 

cena: 68,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 25 ml

Postać krem

Producent Melo

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Rozświetlający krem pod oczy z witaminą C

Rozświetlający krem pod oczy z witaminą C marki Melo ma subtelną, bezwonną konsystencję. Krem składa się wyłącznie z naturalnych
składników.

97% składników pochodzenia naturalnego.

Witamina C poprawia ukrwienie, spowalnia procesy starzenia się oraz korzystnie wpływa na jędrność i elastyczność skóry.
Masło shea działa łagodząco, stymuluje komórki do odbudowy oraz chroni je przed ponownym uszkodzeniem.
 Ekstrakt ze skórki granatu działa przeciwzmarszczkowo i przeciwzapalnie.
Aloes działa odkażająco i ściągająco.

Melo - Działanie

Rozświetlający krem pod oczy z witaminą C ma bezwonną konsystencję, która szybko wnika w naskórek i odpręża, nadaje twarzy
promiennego i wypoczętego wyglądu. Odżywia skórę i intensywnie nawilża. Redukuje worki pod oczami, wyrównuje koloryt skóry i ją
rozjaśnia. Krem pochodzenia naturalnego jest delikatny i otoczy troskliwą opieką także skórę wrażliwą.

przynosi ulgę suchej, zmęczonej skórze,
intensywnie nawilża,
redukuje tzw. worki pod oczami,
rozjaśnia oraz wyrównuje koloryt.

Sposób użycia
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Należy nanieść niewielką ilość kremu pod oczy, a następnie wmasować. Pozostawić do wchłonięcia.
Zaleca się stosowanie produktu na wcześniej oczyszczoną skórę.

Melo Rozświetlający krem pod oczy najlepiej stosować wieczorem.

Ważne informacje

Melo rozświetlający krem pod oczy - preparat zawiera naturalne kwasy, w związku z czym nie poleca się użycia kremu na chwilę przed
ekspozycją na słońce. W przypadku dostania się kremu do oczu, należy przemyć je dużą ilością letniej wody.

Składniki

Sclerocarya Birrea Seed Oil, Citrus Aurantium Flower Water, Butyrospermum Parkii Butter, Citrus Aurantium Sinensis Fiber, Cetearyl
Alkohol, Punica Granatum Rind Extract, Ascorbic Acid, Glycerin, Kojic Acid Dipalmitate, Lecithin, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf
Juice Powder, Tocopheryl Acetate, Lactic Acid, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Mica, Titanium Dioxide, Tin Oxide.

Podmiot odpowiedzialny

Gardenpharm Sp. z o.o.
Staromiejska 8/12
26-600 Radom

Producent preparatów GardenPharm wierzy, że współczesne podejście do medycyny - im staje się nowocześniejsze i wsparte coraz
bardziej zaawansowanymi technologiami - tym silniej powinno skłaniać się ku naturze i eksplorować jej niezmierzone bogactwa.
Firma kieruje się w pracy wartościami takimi jak: bezpieczeństwo, wiara w naturalne składniki, rozwiązania na skalę społeczną oraz
konsekwencja w poszukiwaniu i odkrywaniu nowych, naturalnych składników.
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