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DR.H KREM REGENERUJĄCY DO TWARZY SKÓRY
DOJRZAŁEJ 40 ML
 

Cena: 199,00 PLN

Opis produktu
 

Regenerujący krem na dzień
Wzmacniająca i odżywcza pielęgnacja dla skóry dojrzałej

Regenerujący krem na dzień został opracowany specjalnie dla potrzeb wymagającej, dojrzałej skóry. Wspiera on funkcje
samoregeneracji skóry, widocznie poprawia jej elastyczność i przywraca jej naturalną równowagę wodno-lipidową, sprawiając tym
samym, że skóra jest wyczuwalnie miękka, gładka i jędrna. Kompozycja wyciągów z roślin leczniczych: bogatej w przeciwutleniacze
czerwonej koniczyny i jagód aceroli oraz olejek z nasion malin a także masło shea chronią skórę przed wolnymi rodnikami i wspomagają
naturalny proces odbudowy naskórka. Olejki roślinne: jojoba, z awokado, słodkich migdałów oraz oliwa z oliwek wzmacniają barierę
ochronną skóry i wygładzają ją. Odżywczy regenerujący krem na dzień wygładza drobne zmarszczki, uspokaja i chroni zaczerwienioną,
wrażliwą skórę nadając jej zdrowy i promienny blask.

Wskazówka: uzupełnieniem pielęgnacji podstawowej dla skóry dojrzałej są: regenerujący krem pod oczy, regenerujący krem na szyję i
dekolt oraz regenerujący balsam do ciała. Ponadto: raz w tygodniu polecamy stosowanie maseczki odżywczej z płatków róży,
kilkakrotnie w ciągu roku przez 28 dni kuracji w ampułkach na noc oraz intensywnej kuracji regenerującej do skóry dojrzałej.

Sposób użycia:po oczyszczeniu skóry kremem do mycia twarzy oraz wzmocnieniu regenerującym serum na dzień i na noc równomiernie
rozprowadzić na twarzy.

Dostępne opakowania: tuba 40 ml.

Skład: Water (Aqua), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis
(Sweet Almond) Oil, Glycerin, Sucrose Laurate, Rosa Damascena Flower Extract, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Hectorite, Beeswax (Cera

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.homeoapteka24.pl
https://www.homeoapteka24.pl/dr-h-krem-regenerujacy-do-twarzy-skory-dojrzalej-40-ml.html
https://www.homeoapteka24.pl/dr-h-krem-regenerujacy-do-twarzy-skory-dojrzalej-40-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

Alba), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Fragrance (Parfum), Equisetum Arvense Extract, Althaea Officinalis
Root Extract, Trifolium Pratense (Clover) Extract, Rosa Damascena Flower Water, Honey (Mel), Lysolecithin, Limonene*, Citronellol*,
Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Citral*, Benzyl Salicylate*, Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil, Malpighia
Punicifolia (Acerola) Fruit Extract, Kalanchoe Daigremontiana Leaf Extract, Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract, Xanthan Gum,
Glyceryl Stearate, Sodium Stearoyl Lactylate, Stearic Acid.

*składnik naturalnego olejku eterycznego
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