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Naturalny krem ze śluzem
ślimaka ORIENTANA
Cena

64.99 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Całkowicie naturalny krem z optymalną zawartością wysokoskoncentrowanego, najlepszej jakości,
oczyszczonego śluzu ślimaka. Ma szerokie spektrum działania - intensywnie regeneruje, ujędrnia, optymalnie i
długotrwale nawilża każdy rodzaj cery. Krem efektywnie pomaga w walce ze starzeniem się skóry, zwiększając
jej uelastycznienie, jędrność i wygładzając zmarszczki. Skutecznie redukuje przebarwienia, szczególnie plamy
pigmentacyjne i wspomaga niwelowanie blizn. Wyrównuje koloryt cery.
Do każdej cery.
Na dzień i na noc.
DZIAŁANIE:
- regeneruje
- nawilża
- odmładza
- rozjaśnia przebarwienia
- wygładza zmarszczki
SKŁAD: Aqua (woda), Coco Caprylate/Caprate, Propanediol (otrzymywany z ziaren kukurydzy), Snail Secretion
Filtrate (śluz ślimaka), Prunus Amygdalus Dulcis Oil (olej ze słodkich migdałów), Glycerin (gliceryna pochodzenia
roślinnego), Glyceryl Stearate Citrate, Sucrose Stearate, Polyglyceryl-4 Cocoate, Camellia Kissi Seed Oil (olej z
kamelii japońskiej), Tocopherol (witamina E), Butyrospermum Parkii Butter (masło shea), Cetearyl Alcohol,
Boerhavia Diffusa Root Extract (ekstrakt z punarnavy), Sodium Hyaluronate (kwas hialuronowy), Cetyl Alcohol
(alkohol cetylowy), Sodium Ricinoleate, Xanthan Gum, Sodium Phytate Sodium Benzoate (naturalny
konserwant), Potassium Sorbate (naturalny konserwant), Citric Acid (kwas cytrynowy), Parfum (kompozycja
zapachowa hypoalergiczna).
ŚLUZ ŚLIMAKA – pozyskiwanie śluzu odbywa się bez szkody dla ślimaka. Jest on bogatym źródłem naturalnego
kolagenu, elastyny, allantoiny i witamin. Przyspiesza proces odnowy komórek, pomaga zwalczać oznaki
starzenia uelastyczniając i wygładzając cerę. Ma intensywne działanie regenerujące, ujędrniające, kojące i
nawilżające. Ma działanie rozjaśniające i łagodzi zamiany pigmentacyjne, pomaga w usuwaniu blizn i plam. W
Azji stosowany do błyskawicznej regeneracji skóry po zbiegach chirurgii plastycznej.
OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW – zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy, dzięki czemu głęboko
odżywia, nawilża i natłuszcza skórę chroniąc ją przed wpływem negatywnych czynników zewnętrznych.
OLEJ Z KAMELII JAPOŃSKIEJ - bogate źródło kolagenu roślinnego, witamin i polifenoli. Przywraca skórze
elastyczność, nawilża i regeneruje. Pomaga w usuwaniu blizn i koi podrażnienia.
EKSTRAKT Z PUNARNAVY – pozyskiwana z hinduskiej rośliny Boerhaavia diffusa, która jest od lat stosowana w
medycynie indyjskiej. Zmniejsza syntezę melaniny. Ma właściwości rozjaśniające, redukuje różne przebarwienia
(powierzchniowe, słoneczne, głębokie). Pozwala wyrównać koloryt cery.
MASŁO SHEA - bogate w kwasy tłuszczowe oraz witaminy A, E i F - regeneruje i odnawia zniszczony naskórek.
Wygładza i zmiękcza skórę jednocześnie chroniąc ją przed szkodliwymi czynnikami, m.in. promieniami UV.
Stymuluje aktywność komórek do odmładzania. Łagodzi podrażnienia, przyspiesza procesy gojenia, niweluje
reakcje alergiczne.
WITAMINA E - hamuje proces starzenia się skóry
Sposób użycia: Po oczyszczeniu skóry nałożyć krem na twarz, szyję i dekolt. Unikać okolicy oczu. Stosować
codziennie rano i wieczorem. Nadaje się znakomicie pod makijaż.
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