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Kosmetyki DLA- Ziołowy Krem
Wybielający z aktywatorem
Cena

54,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

5902596299118

Producent

Kosmetyki DLA

Opis produktu

Kompleks najmocniejszych ziół wybielających, które hamują aktywność tyrozynazy, poprzez zmniejszenie biosyntezy melaniny
w melanocytach. Aby wydobyć z roślin składniki wybielające przed użyciem kremu koniecznie musimy je uaktywnić.
Ziołowy Krem wybielający do twarzy:

rozjaśnia i wyrównuje koloryt ,

redukuje intensywność plam i ilość przebarwień,

łagodzi niejednorodne zabarwienie skóry

nie powoduje odbarwień zdrowej skóry

nawilża i natłuszcza skórę

staje się niewidoczny po nałożeniu, mimo że kolor kremu jest charakterystyczny dla użytego naparu ziołowego w ilości
67%

skóra nabiera ładnego, zdrowego kolorytu.

na bazie świeżego naparu z 4 ziół
krem na noc
pojemność kremu 30 g
pojemność aktywatora 50g

Sposób użycia :
1. Oczyścić twarz lub inne obszary z skóry z przebarwieniami – Ziołowym Płynem do oczyszczania twarzy i zmywania makijażu
do cery wrażliwej

wygenerowano w programie shopGold

2. Spryskać twarz aktywatorem
3. Na mokrą skórę nanieść Ziołowy krem wybielający
Efekt kuracji widoczny po 6-8 tygodniach codziennego stosowania
Nie należy stosować preparatu na znamiona barwnikowe, podejrzane ciemne plamy barwnikowe o nierównej pigmentacji,
przebarwione brodawki i blizny.
W trakcie stosowania produktu należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony
przed promieniowaniem UV zaleca się stosowanie kremu z filtrami.

Składniki :
Ziołowy krem wybielający zawiera bardzo bogatą kompozycję składników aktywnych:
Unikalny kompleks ziół - 67% zawierających związki wybielające, które hamują aktywność tyrozynazy, poprzez zmniejszenie
biosyntezy melaniny w melanocytach. Redukuje intensywność plam i ilość przebarwień, łagodzi niejednorodne zabarwienie
skóry i wyrównuje koloryt. Skóra nabiera ładnego, zdrowego kolorytu
Olej konopny 7% – jeden z lepszych olejów dermatologicznych zawiera kwasy tłuszczowe wielonienasycone omega-3: 20%,
kwasy wielonienasycone omega-6: 60-63%, kwasy jednonienasycone 8-9%. Do kwasów wielonienasyconych należą: kwas alfalinolenowy, stearynowy, gamma-linolenowy, linolowy. Przyśpiesza ziarninowanie i regenerację skóry. Działa łagodząco i
nawilżająco na skórę.
Olej makowy – bogactwo kwasu linolowego, linolenowego i oleinowego, śluzów i białek; poprawia skład wydzielanego łoju,
hamuje nadmierne rogowacenie naskórka oraz mieszków włosowych, skutecznie przeciwdziała suchości skóry. Doskonale
nawilża.
Witamina F – to mieszanina kwasu linolowego, linolenowego, stearynowego i oleinowego – działa łagodząco i nawilżająco
Witamina E – zwana jest witaminą młodości - niszczy wolne rodniki, zapobiega powstawaniu podrażnień i spowalnia proces
starzenia się skóry.
Witamina A – reguluje proces keratynizacji naskórka, zmniejsza grubość warstwy rogowej naskórka, przyspiesza odnowę
naskórka i zmniejsza przebarwienia.
Alantoina - przyspiesza odnowę i wspomaga procesy naprawcze naskórka. Wykazuje silne właściwości łagodzące i kojące.
D-pantenol działa łagodząco na skórę i głęboko nawilża. Reguluje gospodarkę wodną, zapewniając skórze elastyczność.
Krem Składniki INCI: Infusion of herbs, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Glycerin, Papaver Somniferum (Poppy) Seed Oil,
Cetearyl Alcohol, Linolenic Acid/Oleic Acid/Linoleic Acid/Palmitic Acid/Stearic Acid/BHT, Tocopheryl Acetate, Ceteareth-18,
Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Allantoin, Panthenol, Retinyl Palmitate, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid,
Mandelic Acid,
Aktywator Składniki INCI: Salt
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