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ORIENTANA Śluz Ślimaka Maska z naturalnego jedwabiu na
twarz x1 sztuka
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, przeciwzmarszczkowe,
regenerujące, ujędrniające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

Orientana

Postać maska

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry dojrzała, sucha

Opis produktu
 

Naturalna maska na twarz wykonana z naturalnej jedwabnej tkaniny, nasączona biopeptydami i filtratem ze śluz ślimaka, który ma silne
działanie liftingujące, regenerujące, wygładzające, nawilżające i rozjaśniające przebarwienia. Specjalny jedwab doskonale przylega do
twarzy i następuje równomierne wnikanie substancji aktywnych w skórę. Nie wymaga pozycji leżącej. Daje natychmiastowy efekt.

ŚLUZ ŚLIMAKA POZYSKIWANY JEST BEZ SZKODY DLA ZWIERZĘCIA!

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.

DZIAŁANIE MASKI Z NATURALNEGO JEDWABIU ŚLUZ ŚLIMAKA:

Śluz ślimaka ma działanie trójstopniowe:

usuwa martwe komórki naskórka,
uelastycznia, ujędrnia, odżywia skórę,
wyrównuje koloryt i rozjaśnia przebarwienia.

Maska daje efekt natychmiastowy.
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Konsystencja:

Cienka maseczka na jedwabnej tkaninie nasączona naturalnymi składnikami aktywnymi.

Zapach:

Delikatny, przyjemny zapach.

Dla kogo:

Dla cery zmęczonej, wymagającej rewitalizacji.

SKŁADNIKI:

Aqua, Simmondsia Chinensis Oil, Propanediol, Collagen, Tripeptide-1, Snail Secretion Filtrate, Xanthan Gum, Benzoic Acid, Dehydroacetic
Acid, Allantoin, Ascorbic Acid, Hyaluronic Acid, Dipotassium Glycyrrhizate, Rosa Damascena Oil.

TRIPEPTIDE 1 – biopeptyd, który stymuluje syntezę kolagenu. Dzięki swojej mikrobudowie wnika głęboko w skórę i pobudza ją do
produkcji włókien odpowiedzialnych za napięcie i gładkość.

WYCIĄG ZE ŚLUZU ŚLIMAKA – oczyszcza naskórek, regeneruje i ujędrnia skórę, wyrównuje koloryt i rozjaśnia przebarwienia.

OLEJEK JOJOBA – bogaty w wit. A wspomagającą naturalne funkcjonowanie skóry i w wit. E przyspieszającą regenerację skóry oraz
spowalniającą procesy starzenia.
KOLAGEN – zmniejsza głębokość zmarszczek, nawilża i ujędrnia skórę.

DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZINATE – wyciąg z korzenia lukrecji, działa antyoksydacyjnie, kojąco i regeneracyjnie.

ALANTOINA – nawilża, łagodzi, regeneruje.

KWAS HIALURONOWY – powstrzymuje proces starzenia.
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