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KREM AWOKADOWY BEZ
PARABENÓW 150ml
Cena

36,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
KREM AWOKADOWY BEZ PARABENÓW 150ml
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca nowość nawilżający krem awokadowy o jedwabistej, lekkiej konsystencji do codziennej
pielęgnacji cery. Nawilżający krem awokadowy jest niezwykle bogaty w witaminy A,B,E,D, a także nienasycone kwasy tłuszczowe typu omega 6
i 9, co sprawia, że jego działanie jest kompleksowe i bardzo skuteczne. Nawilżający krem z awokado dogłębnie nawilża i odżywia skórę
pozostawiając ją gładką, o zdrowszym kolorycie, a także w lepszej kondycji. Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca nawilżający krem z
awokado do regularnej pielęgnacji cery suchej, zniszczonej, a także dojrzałej, która otrzyma kuracje regenerująca, dzięki formule zawierającej
witaminę E nazywaną witaminą młodości., a także dzięki nienasyconym kwasom tłuszczowym.
Nawilżający krem awokadowy bez parabenów pozwala utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, chroniąc skórę przed odwodnieniem, polecany
przez nasz sklep internetowy Afandi Oriental Dream produkt nie tylko nawilży, ale i stworzy cieniutką warstwę ochronną, która osłoni cerę przed
niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, takimi jak np. promienie UV. Nawilżający krem awokadowy bez parabenów zmiękcza i wygładza
skórę, a także delikatnie łagodzi podrażnienia skóry oraz łagodzi skutki poparzeń słonecznych.
Nawilżający krem z awokado bez parabenów, dzięki najsilniejszemu naturalnemu przeciwutleniaczowi, jakim jest witamina E jest niezwykle
skutecznym kremem przeciwzmarszczkowym. Regeneracja i kuracja przeciwzmarszczkowa powinna obejmować nie tylko twarz, ale i te miejsca,
w których skóra jest szczególnie delikatna i bardziej podatna na zniszczenia; polecamy aplikować nawilżający krem z awokado bez parabenów
na szyję, dekolt oraz dłonie. Nawilżający krem bez parabenów to idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie naturalniejsze rozwiązania
stosowane w kosmetyce, a także dla tych, którzy kochają świat orientalnych kosmetyków. Innym składnikiem odpowiadającym za tak skuteczne
działanie przeciwzmarszczkowe polecanego przez nas nawilżającego kremu bez parabenów jest witamina A kolejny przeciwutleniacz, a także
witamina odpowiedzialna za proces prawidłowej produkcji kolagenu, dzięki któremu skóra dłużej pozostaje jędrna i sprężysta.
Witaminy B i D pomagają natomiast utrzymać zdrowy koloryt skóry, lub też go poprawić. Nawilżający krem awokadowy sprawi, że skóra będzie
odżywiona, nawilżona, gładka, lśniąca i naturalnie piękna, dzięki zdrowej równowadze, która pomoże utrzymać cenne składniki i witaminy
zawarte w polecanym przez nas produkcie. Nawilżający krem z awokado zamów już dziś w naszym sklepie internetowym.
Dodatkowe informacje na temat produktu krem awokadowy bez parabenów:
Pojemność: 150ml
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