Informacje o produkcie
Utworzono 10-12-2018

Krem intensywnie nawilżający na noc Ultra Moisture Night Cream Colway 50ml
Cena :
199,00 zł
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Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Nocny odpoczynek to czas, kiedy skóra najefektywniej chłonie składniki dostarczane przez kosmetyki pielęgnacyjne.
O potrzebę głębokiego nawilżenia dbają kolagen, kwas hialuronowy, czerwone makroalgi i morskie minerały.
Bogaty w fitosterole i witaminy olej jojoba, regeneruje i nadaje skórze wyjątkową miękkość. Nienasycone kwasy tłuszczowe i olej moringa zabezpieczają
przed utlenianiem i doskonale odżywiają.
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Substancje aktywne:
- Kolagen - ekstrahowany ze skór rybich metodą opatentowaną w Polsce, jest jedynym znanym naturalnym źródłem peptydów, które swobodnie penetrują
naskórek i stymulują fibroblasty do wzmożonej aktywności. To naturalny, hipoalergiczny kosmetyk przeciwstarzeniowy. Nie walczy on ze skutkami, lecz
uderza w przyczynę powstawania zmarszczek – czyli deficyt kolagenu. Spowalnia procesy starzenia nawilżając, uelastyczniając i regenerując skórę.
- Czerwone makroalgi Kappaphycus alvarezii (Sea Moist Complex®) - to synergiczne połączenie makroalg, wody morskiej i gliceryny, wykazujące niezwykle
silnie działanie nawilżające. Reguluje stan nawodnienia i homeostazy skóry.
- SK-influx - skoncentrowana mieszanina różnych typów ceramidów, wolnych kwasów tłuszczowych i fitosfingozyny jest doskonałym pielęgnującym
dodatkiem o unikalnych zdolnościach odbudowy;
- Olej Jojoba - chroni przed nadmierną utratą wody, nadaje gładkie i nietłuste wykończenie. Dzięki witaminie E regeneruje i działa antyoksydacyjnie.
Polecany do skóry suchej, o uszkodzonej warstwie lipidowej naskórka. Działa wszechstronnie, skutecznie nawilża i zmiękcza, łagodzi stany zapalne, odżywia,
chroni przed powstawaniem zmarszczek powodowanych suchością skóry.
- Marine Filling Spheres TM - mikrosfery kolagenowe i glikozaminoglikany posiadające zdolność przenikania do głębszych warstw naskórka. Na skutek
kontaktu z wodą pęcznieją i zwiększają swoją objętość, wypełniając zmarszczki i linie. Dzięki nim uzyskujemy efekt wygładzenia, nawilżenia i odmłodzenia
skóry.
- Masło Moringa - otrzymywane z oleju moringa, posiada bardzo dobre właściwości nawilżające i odżywcze; jest naturalnym środkiem przeciwutleniającym o
wyjątkowych właściwościach wygładzających i zmiękczających skórę;
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Sposób użycia:
Delikatnie rozprowadź krem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Rekomendujemy stosowanie 2 razy dziennie, codziennie
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