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Maska z naturalnego jedwabiu pod
oczy ROZMARYN Orientana
Cena

16.00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Maska pod oczy wykonana z naturalnego jedwabiu w kształcie litery C, dzięki któremu obejmuje miejsca pod okiem gdzie
tworzą się worki i cienie, bok oka gdzie tworzą się zmarszczki mimiczne oraz powiekę, dzięki czemu ją podnosi. Maska
nasączona jest biopeptydami i wyciągiem z rozmarynu. Likwiduje opuchlizny i podkrążenia. Maska jest bardzo wygodna w
stosowaniu. Nie wymaga leżenia.
Dla każdej cery
Maska pod oczy daje natychmiastowy efekt. Rozmaryn skutecznie likwiduje opuchlizny i podkrążenia. Dzięki biopeptydom
maska daje efekt natychmiastowy. Dzięki zastosowaniu naturalnego jedwabiu maska doskonale przylega do twarzy przez co
następuje równomierne wnikanie substancji aktywnych. Nie wymaga pozycji leżącej. 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:
- likwiduje opuchnięcia i podkrążenia pod oczami
- poprawia ukrwienie i ujędrnienie skóry
- nawilża i regeneruje
- łagodzi podrażnienia
SKŁAD:
Pełny skład: woda, glikol butylenowy, kolagen, Palmitoyl Pentapeptide-3 (peptyd przeciwstarzeniowy), Tripeptide-1 (peptyd
przeciwstarzeniowy), ekstrakt z rozmarynu, Acetyl Hexapeptide-3 (peptyd przeciwzmarszczkowy), Euxyl PE-9010 (bezpieczny
środek konserwujący), allantoina, dipotassium glycyrrhizinate (substancja pozyskiwana z korzenia lukrecji), Euxyl k-220
(bezpieczny środek konserwujący), olejek różany.
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 rozmarynu – działa antyseptycznie i ściągająco, przyspiesza odnowę komórek skóry, poprawia krążenie krwi w
skórze, co przyczynie się do jej lepszego odżywienia i natlenienia. Wspomaga usuwanie szkodliwych metabolitów i przyspiesza
regenerację. Skutecznie likwiduje obrzęki i opuchlizny wokół oczu. Dzięki kwasowi karnozowemu i karnozolowi hamowane jest
działanie enzymów indukowanych promieniowaniem UVA, które powodują rozkład włókien kolagenu i elastyny. Poprawia się
ukrwienie i ujędrnienie skóry.
Alantoina – nawilża, łagodzi, regeneruje.
Kwas hialuronowy – powstrzymuje proces starzenia
Dipotassium Glycyrrhizinate- wyciąg z korzenia lukrecji, działa antyoksydacyjnie, kojąco i regeneracyjnie
SPOSÓB UŻYCIA:
Postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
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