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Regenerum regeneracyjne serum do ust olejek w żelu 7g
 

Cena: 13,40 PLN

Opis słownikowy

Działanie nawilżające, odżywiające, ujędrniające,
wygładzające

Miejsce
stosowania

usta

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać olejek

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Opis produktu
 

Do nawet do podrażnionych i spierzchniętych ust. Dzięki połączeniu 4 drogocennych olejków intensywnie odżywia, nawilża i ujędrnia
skórę ust, przywracając jej miękkość i gładkość już po pierwszym zastosowaniu.

intensywnie nawilża i odżywia skórę ust
ujędrnia i uelastycznia skórę ust
przyśpiesza regenerację ust, przynosząc natychmiastową ulgę
zapobiega przesuszeniu skóry ust, wzmacniając naturalną barierę ochronną
zabezpiecza usta przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych (mróz, wiatr)
dzięki nieklejącej, żelowej konsystencji, łatwo się rozprowadza i długo pozostaje na ustach
nadaje ustom lśniący blask

Regenerum regeneracyjne serum do ust, olejek w żelu łączy w sobie moc czterech drogocennych olejów: awokado, monoi, kokosowego i
makadamia. Dzięki ich właściwościom, intensywnie nawilża, odżywia i wygładza usta już po pierwszym zastosowaniu. Serum ujędrnia
je, sprawiając, że stają się
miękkie i elastyczne, a także przyspiesza ich regenerację, przynosząc natychmiastową ulgę podrażnionej i spierzchniętej skórze. Wysoka
zawartość witamin A, D i E w oleju z awokado zapobiega przesuszeniu skóry oraz wzmacnia jej naturalną barierę ochronną,
zabezpieczając usta przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych takich jak: niska temperatura, słońce i wiatr.
Regenerum dzięki lekkiej, żelowej i nieklejącej konsystencji, długo pozostaje na ustach, nadając im lśniący blask. Praktyczne i łatwe w
użyciu opakowanie pozwala na precyzyjną aplikację produktu, bezpośrednio na powierzchnię ust.

Sposób użycia:

Preparat może być używany okresowo jako kuracja lub przez cały rok, w zależności od indywidualnych potrzeb. Stosować bezpośrednio
na powierzchnię ust.
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Składniki:

Olej z rokitnika, masło Shea oraz prowitamina B5, witamina A i E, ekstrakty z mango i awokado.

Paraffinum Liquidum/ Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer/ Caprylic/Capric
Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Helianthus Annuus Seed Oil/ Cocos Nucifera Oil/ Linum Usitatissimum Seed
Oil/ Persea Gratissima Oil/ Argania Spinosa Kernel Oil/ Macadamia Ternifolia Seed Oil/ Olea Europaea Fruit Oil/
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Cocos Nucifera Oil/ Macadamia Ternifolia Seed Oil/ Gardenia Tahitensis
Flower Extract, Tocopheryl Acetate, Parfum, Limonene, Linalool.
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