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LA SQUALANA olejek odmładz.skórę 50ml(+doz
 

Cena: 159,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (+dozow.)

Producent MARINEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
LA SQUALANA OLEJEK MŁODOŚCI NATURALNA REGENERACJA

OLEJEK MŁODOŚCI LA® SQUALANA NATURALNA REGENERACJA - SKÓRA JAK MARZENIE! 50ML

Witamy w świecie zdrowia i witalności pochodzących prosto z mórz i oceanów. Prezentujemy La®Squalanę - jedyny na polskim rynku
niezwykły dar morskich głębin. Prawdopodobnie nie ma silniejszej i bardziej potrzebnej skórze substancji niż skwalan - główny składnik
La®Squalany. Nareszcie możemy korzystać z jego wspaniałych właściwości.

... aksamitna gładkość, jędrność, blask zdrowia i witalności

Po raz pierwszy na polskim rynku pojawia się naturalna substancja o wysoce efektywnym działaniu odmładzającym skórę, która:

głęboko nawilża, dotlenia i redukuje drobne rysy dojrzałości
redukuje przebarwienia oraz blizny trądzikowe
odżywia skórę witalnymi składnikami, dostarczając substancji odżywczych
przedłuża działanie witamin A i E, koenzymu Q10
wpływa pozytywnie na poparzenia słoneczne i podrażnienia
zapobiega przebarwieniem skóry, zmarszczkom oraz utracie blasku
Wystarczy kilka kropel La®Squalany podczas wieczornej pielęgnacji, a zmieni się twoje wyobrażenie o pięknej skórze.

Daj swojej skórze to, czego potrzebuje, aby była młodsza, zdrowsza i piękniejsza.

La Squalana jest absolutnie wyjątkowa, ponieważ jako jedyna zawiera niezbędny składnik twojej skóry - skwalan, w najwyższym
możliwym 99,5% stężeniu. Skwalan pomaga w regeneracji komórek twojej skóry, sprawia, że staje się ona gładka, nawilżona i młodsza.
Skwalan jest naturalnym składnikiem twojej skóry, dlatego wnika w nią głęboko. Jego wygładzające działanie poczujesz natychmiast,
ponieważ dogłębnie nawilża nie tylko powierzchnię, ale i wewnętrzne warstwy skóry (w przeciwieństwie do "nawilżaczy" z syntetycznymi
dodatkami).Skwalan jest wytwarzany w Twoim organizmie, ale jego poziom zmniejsza się już od 25 roku życia.
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 Kiedy nakładasz La®Squalanę dajesz cerze to, co jest jej potrzebne do regeneracji, młodszego wyglądu i zdrowia Twojej skóry.

La®Squalana jest całkowicie naturalna i bezpieczna dla wszystkich rodzajów cery. Wygładza oraz redukuje pojawiające się linie i
zmarszczki.

SPOSÓB UŻYCIA:
La Squalanę stosuj codziennie wieczorem na twarz i delikatne miejsca wokół oczu, szyję i ręce, oraz tam gdzie twoja skóra potrzebuje
rewitalizacji.

SKŁAD:
Produkt o 99,5% stężeniu skwalanu*, 0,5% morski olejek zapachowy. Postać: Bezbarwny, płynny olejek.

ZAPACH:
świeży, lekki, doskonale komponujący się z chwilami relaksu przeznaczonymi na pielęgnację.

BEZPIECZEŃSTWO:
100% naturalny, nie zawiera składników syntetycznych.

Opakowanie:
50ml

Producent:
Marinex International. Sp. z o.o.
Placowa 4,
93-446 Łódź
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