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ORIENTANA Maska z naturalnego jedwabiu na twarz ALGI
FILIPIŃSKIE I ALOES x1 sztuka
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, przeciwzapalne, regenerujące,
regulujące pracę gruczołów łojowych,
regulujące/ograniczające wydzielanie
sebum, wygładzające, zmiękczające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Orientana

Postać maska

Substancja
czynna

algi, aloes

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry tłusta, przetłuszczająca się

Opis produktu
 

Maska na twarz wykonana z naturalnej jedwabnej tkaniny, nasączona biopeptydami i wyciągami z alg filipińskich i aloesu, które działają
przeciwzapalnie, kojąco, ujędrniająco i mocno nawilżająco. Maska jest bardzo wygodna w stosowaniu. Nie wymaga leżenia.

Do cery tłustej

Maska wykonana jest z naturalnego japońskiego jedwabiu dzięki czemu doskonale przylega do twarzy, równomiernie przekazując
odpowiednią ilość substancji. Przy produkcji tej tkaniny jedwabnej nie używa się jedwabników. Tkanina jest wykonywana w Japonii z
włókien celulozowych pozyskiwanych z łykowej warstwy kory morwy papierniczej. Dzięki biopeptydom, najnowszym preparatom
przeciwstarzeniowym daje natychmiastowy efekt.

DZIAŁANIE:

regeneruje i mocno nawilża
reguluje natłuszczenie skóry i wydzielanie sebum
działa przeciwzapalnie
ujędrnia
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zmiękcza i wygładza skórę

SKŁADNIKI:

Aloes
Algi filipińskie

SPOSÓB UŻYCIA:

Maseczkę należy wyjąć z opakowania i delikatnie rozłożyć. Składa się ona z dwóch połączonych ze sobą części: jedwabnej i foliowej.
Nałóż na oczyszczoną twarz białą stroną na zewnątrz, a jedwabną do twarzy. Lekko dociśnij. Zdejmij foliową część, pozostawiając
jedwabną na twarzy. Pozostałość płynu z saszetki wetrzyj w szyję i dekolt. Maseczkę pozostaw na 25- 30 minut. Potem zdejmij. Stosuj
2-3 razy w tygodniu.

SKŁAD:

INCI: Aqua, Butylene Glycol, Collagen, Palmitoyl Pentapeptide-3, Tripeptide-1, Algae Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Acetyl
Hexapeptide-3, Euxyl PE-9010, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizinate, Euxyl k-220, Rosa Damascena Oil, Hyaluronic Acid, Disodium
EDTA.

Biopeptydy – dzięki swojej mikrobudowie wnikają głęboko w skórę i pobudzają ją do produkcji włókien odpowiedzialnych za napięcie i
gładkość. Stymulują naturalne procesy fizjologiczne w skórze i są aktywne w niewielkich stężeniach Mały rozmiar cząsteczek ułatwia
biopeptydom pokonywanie barier skórnych. Biopeptydy wzmacniają płaszcz ochronny skóry i zapobiegają działaniu szkodliwych
czynników zewnętrznych.

Ekstrakt z alg – bogate w witaminy i mikroelementy zmniejszają stany zapalne skóry, wyrównują PH, usuwają toksyny, regulują
wydzielanie serum

Sok z liścia aloesu – zmiękcza, wygładza, ujędrnia i dogłębnie odżywia skórę.

Alantoina – nawilża, łagodzi, regeneruje.

Olejek różany – odżywiają skórę i utrzymują jej optymalne nawilżenie. Olejek z róży charakteryzuje się dużą zawartością witaminy A,
która intensywnie i naturalnie regeneruje skórę.

Kwas hialuronowy – powstrzymuje proces starzenia

Dipotassium Glycyrrhizinate- wyciąg z korzenia lukrecji, działa antyoksydacyjnie, kojąco i regeneracyjnie
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