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ESTHEDERM NUTRI SYSTEM ROYAL JELLY VITAL C
 

Cena: 239,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka INSTITUT ESTHEDERM

Opakowanie 50 ml

Producent NAOS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
ESTHEDERM Nutri System
ROYAL JELLY VITAL CREAM 50ML

Skoncentrowany krem odżywczy i regenerujący na bazie mleczka pszczelego.
Dodaje życiodajnych elementów, które odżywiają skórę i pomagają jej zachować młodość.

DZIAŁANIE:
Krem zawiera skoncentrowane mleczko pszczele, zwane także „eliksirem młodości”, które dostarcza skórze wielu cennych składników
odżywczych i przyspieszają metabolizm komórkowy. Dzięki temu wzrasta odporność skóry na działanie agresywnych czynników
zewnętrznych. Witaminy i minerały oraz kwasy tłuszczowy Omega 3 i 6 wzmacniają, regenerują i prawidłowo odżywiają skórę.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
CELLULAR WATER PATENT (woda, karnozyna, ATP, sole mineralne) – WODA KOMÓRKOWA – dostarcza skórze energię do życia oraz
stymuluje optymalne funkcjonowanie komórek skóry.
TIME CONTROL SYSTEM PATENT (kreatyna, bioflawonoidy, oligonukleotydy, wit. E, rozpuszczalna wit. C) – chroni kapitał młodości
skóry, spowalnia procesy starzenia i pomaga jej zachować młody wygląd na dłużej.
HIGH DEFINITION NUTRITIONAL COCTAIL TECHNOLOGY (8 witamin, 5 minerałów i pierwiastków śladowych, kwasy tłuszczowe Omega
3 i 6) - zapewnia pełnowartościowe odżywianie skóry, wzmacniając i przywracając jej prawidłowy metabolizm.
5% GLIKOLIZAT MLECZKA PSZCZELEGO - wzmacnia i odżywia skórę

DLA KOGO?
Dla każdego rodzaju skóry podrażnionej, zmęczonej i przesuszonej. Do skóry osłabionej pod wpływem czynników takich jak:
nieodpowiedni sposób odżywiania się, restrykcyjna dieta, brak snu, długotrwały stres, dłuższa choroba, po ciąży etc. Idealny zimą lub
jako regeneracja po lecie.

REZULTATY:
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 Stymuluje naturalne mechanizmy obronne skóry przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, doskonale ją nawilża i
przywracają skórze zdolność do prawidłowego funkcjonowania i regeneracji.

JAK STOSOWAĆ:
Nakładać codziennie rano i/lub wieczorem na czystą i suchą skórę twarzy oraz szyi. Może być także stosowany jako intensywna
miesięczna kuracja wzmacniająca i regenerująca.

PRODUCENT:
NAOS Poland Sp. z.o.o
ul. Jana Dekerta 24
30-703 Kraków

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

