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Idea Toscana
Przeciwzmarszczkowy
Krem do twarzy - próbka
2ml
Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

do 2 dni roboczych

Kod EAN

20022044

Producent

Idea Toscana

Opis produktu
Przeciwzmarszczkowy Krem do twarzy - próbka 2ml - Idea Toscana Przeciwzmarszczkowy Krem do twarzy Anti Age z linii
Prima Spremitura Bio to lekka mieszanka świetnie wchłaniana przez skórę, stworzona specjalnie do walki ze zmarszczkami.
Krem przeznaczony jest do skóry w każdym wieku. Lekka, nie tłusta formuła kremu głęboko wnika w skórę a dzięki
przeciwzmarszczkowym właściwościom kombinacji organicznych olejów roślinnych i kwasu hialuronowego dobrze nawilża i
odżywia skórę Twojej twarzy.
Krem dzięki swoim właściwościom odbudowującym, nadaje witalność, odpowiedni koloryt i elastyczność zmęczonej i
odwodnionej skórze twarzy.
Regularne stosowanie kremu wygładzi rysy twarzy oraz zmarszczki w okolicy szyi i dekoltu. Krem doskonale sprawdzi się jako
podkład pod makijaż.
Działanie kremu:
spowalnia proces starzenia skóry
zapobiega powstawaniu zmarszczek
nawilża skórę
odżywia skórę
nadaje witalność i elastyczność
Sposób użycia:
Nałożyć odpowiednią ilość kremu i wmasowywać w skórę aż do całkowitego wchłonięcia.Aby uzyskać optymalny efekt
zalecamy stosowanie kremu Anti Age razem z pozostałymi kosmetykami z serii Prima Spremitura BIO takimi jak Krem do
Twarzy na noc czy Balansujący tonik do twarzy.
Nie zawiera:
SLS / SLES
parabenów
silikonów
olejów mineralnych
izotiazolinonu
sztucznych barwników
sztucznych substancji zapachowych
INCI:
Aqua (Water/Eau), Aloe barbadensis Leaf Juice, Stearyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, Persea gratissima (Avocado) Oil, Glycerin,
Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil, Theobroma cacao (Cocoa) Seed Butter, Olea europaea (Olive) Fruit Oil (*), Cetearyl
Glucoside, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Silica, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Lactic Acid,
Parfum (Fragrance), Tocopherol, Potassium Sorbate, Citric Acid, Limonene, Linalool, Geraniol.
*z organiczną oliwą z toskańskich oliwek "Organic Toscano IGP Extra Virgin Olive Oil"
100% składników pochodzenia naturalnego95% składników pochodzących z upraw organicznych
Przeciwzmarszczkowy Krem do Twarzy z kwasem hialuronowym, wzbogacony organiczną oliwą z oliwek (Organic Toscano
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IGP Olive Oil) certyfikowany przez: "NATRUE" i "BIO-ORGANIC"
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