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Pomadka Classic Red skinicer OCEAN KISS 4,5 ml
 

cena: 79,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Opakowanie 4,5 ml

Postać pomadka

Producent Ocean Pharma GmbH

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Pomadka do pielęgnacji ust skinicer OCEAN KISS jest w 100% produktem pochodzenia naturalnego!

Pobudza fibroblasty do wytwarzania włókien kolagenowych. Bezglutenowa, wolna od laktozy, zawiera substancję czynną Spiralin –
dzięki której właściwościom skutecznie chroni przed opryszczką. Optymalna do regeneracji komórek skóry, przeznaczona do ochrony
przeciwbakteryjnej. Znakomita alternatywa dla pragnących piękna i walczących z opryszczką.

Właściwości pomadki:
Pomadka skinicer OCEAN KISS oferuje piękno, pielęgnację, regenerację komórek skóry oraz ochronę komórek skóry przed
niekorzystnym promieniowaniem UVA/UVB w jednym produkcie. Bazę szminki stanowią wartościowe i naturalne składniki,
zapewniające perfekcyjne nawilżenie i natłuszczenie ust. Spierzchnięte usta zostają na długo nawilżone. Naturalne barwniki nadają
ustom długotrwały, a jednocześnie dyskretny blask i kolor.

Dostępna jest w 4 intensywnych, lśniących kolorach: CORAL PINK, NUDE, DARK RED i CLASSIC RED.

Stosowanie:
Stosować jak każdą pomadkę.
Dla optymalnej ochrony ust i skóry wokół nich, kosmetyk można stosować naprzemiennie z kremem przeciwko opryszczce Spirularin®
HS CREME.

Składniki:
ekstrakt z mikroalgi, olej rycynowy, olejek migdałowy, wosk pszczeli, wosk jagodowy, wosk z liści wilczomleczu, sterol roślinny, olejek
jojoba, wosk z kopernicji, talk, alkohol, witamina E, olejek słonecznikowy, mieszanka olejków eterycznych, barwniki mineralne.

Podmiot odpowiedzialny:
W&P Cosmetics
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Producent:
Ocean Pharma GmbH
Dieselstraße 6,
21465 Reinbek, Niemcy

Ocean Pharma GmbH to renomowana marka tworząca unikalne oraz stale rozwijane linie kosmetyków – skinicer® Reapair Care,
skinicer® Beauty i Spirularin®. Skuteczność kosmetyków, oparta jest na wieloletnich badaniach (prowadzonych wraz z Kliniką
Dermatologiczną w Hamburgu), zwieńczonych patentem pozyskania w naturalny sposób z mikroalgi gatunku Spirulina Platensis
aktywnego składnika o nazwie Spiralin®. To właśnie ekstrakt Spiralin® jest bazą naszych kosmetyków. Kosmetyki marki pielęgnują,
chronią, regenerują i rewitalizują. Doskonale uzupełniają codzienną praktykę w gabinecie podologicznym, dermatologicznym,
kosmetycznym. Również do stosowania w domu. Przeznaczone dla każdego z problemem grzybicy paznokci/skóry, opryszczką,
kurzajkami, trądzikiem czy suchą skórą stóp/pięt. Rekomendowane dla diabetyków, bezpieczne dla kobiet w ciąży oraz dzieci.
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