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DR.H KREM REGENERUJĄCY POD OCZY 15 ML
 

Cena: 207,00 PLN

Opis produktu
 

Regenerujący krem pod oczy
Wygładza drobne zmarszczki i ujędrnia delikatną skórę wokół oczu

Delikatne skóra, szczególnie po 40-tym roku życia, wymaga specjalnej pielęgnacji. Regenerujący krem pod oczy został stworzony
specjalnie dla skóry dojrzałej i wrażliwej. Dzięki swoim intensywnie odżywczym i nawilżającym właściwościom widocznie redukuje
drobne zmarszczki, pobudza naturalne funkcje skóry i procesy samo-regeneracji oraz spowalnia oznaki starzenia się skóry.

Kompozycja wyciągów z roślin leczniczych: z bogatej w przeciwutleniacze czerwonej koniczyny, jagód aceroli i rokitnika neutralizuje
wolne rodniki, nadaje skórze zdrowy wygląd i poprawia elastyczność porów skórnych. Ekstrakty z liści brzozy, nasion pigwy i
ogórecznika wyrównują poziom nawilżenia skóry. Masło shea oraz nawilżające olejki roślinne: jojoba, sezamowy, słonecznikowy i z
orzechów makadamia uelastyczniają, wygładzają i pielęgnują delikatną skórę wokół oczu. Regenerujący krem pod oczy pozostawia na
skórze uczucie przyjemnego odświeżenia.

Wskazówka: uzupełnieniem pielęgnacji podstawowej dla skóry dojrzałej są: 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. Przebadany okulistycznie.

Sposób użycia: po oczyszczeniu skóry kremem do mycia twarzy oraz wzmocnieniu regenerującym serum na dzień i na noc
równomiernie rozprowadzić niewielką ilość kremu na dolnej i górnej powiece oka. Krem szybko się wchłania i stanowi idealną bazę pod
makijaż.

Dostępne opakowania: butelka z pompką 15 ml.

Skład: Water (Aqua), Pyrus Cydonia Seed Extract, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil,
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Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Betula Alba Leaf Extract, Bellis Perennis (Daisy) Flower
Extract, Alcohol, Rosa Damascena Flower Water, Hectorite, Equisetum Arvense Extract, Lysolecithin, Glyceryl Stearate Citrate, Beeswax
(Cera Alba), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Borago Officinalis Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter,
Fragrance (Parfum), Limonene*, Citronellol*, Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Citral*, Benzyl Salicylate*, Cetyl
Alcohol, Trifolium Pratense (Clover) Extract, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Chondrus Crispus Extract, Xanthan Gum, Triticum Vulgare
(Wheat) Bran Extract, Oryzanol, Sucrose Stearate, Sucrose Distearate, Malpighia Punicifolia (Acerola) Fruit Extract.

*składnik naturalnego olejku eterycznego
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