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KREM CYTRYNOWY BEZ
PARABENÓW 150ml
Cena

36,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
WITALNOŚĆ I DOBRE SAMOPOCZUCIE - CYTRYNOWY KREM ODŻYWCZY 150ml
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca odżywczy krem cytrynowy z olejkiem cytrynowym do pielęgnacji cery suchej, z
przebarwieniami oraz naczynkowej, a także do pielęgnacji ciała i rąk. Piękny, odświeżający zapach cytrusów to nie jedyna zaleta produktu.
Odżywczy krem cytrynowy – nawilży, odżywi i wygładzi skórę, nadając jej zdrowego, naturalnego blasku poprawiając w ten sposób koloryt cery.
Odżywczy krem z cytryny likwiduje przebarwienia reguluje proces wytwarzania się sebum, aby skóra nie była zbyt tłusta. Nadmiar sebum
sprzyja również powstawaniu trądziku gdyż łój to doskonała pożywka dla bakterii i z tego względu polecany przez nasz sklep krem z cytryny to
również doskonały kosmetyk do pielęgnacji cery skłonnej do powstawania trądziku.
Odżywczy krem cytrynowy bez parabenów ma bardzo dobrą, zwartą konsystencje, która sprawia, iż jest to produkt bardzo wydajny i szybko
oraz głęboko wchłaniający się w skórę. Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca odżywczy krem cytrynowy bez parabenów ze względu
na jego właściwości wybielające i ściągające – skóra odzyska naturalny, zdrowy koloryt i zostanie delikatnie napięta i ujędrniona. Odżywczy
krem z cytryny bez parabenów nawilży i wygładzi dłonie, a wtarty w paznokcie pomoże w ich wzmacnianiu, dzięki czemu zapobiegnie ich
rozdwajaniu.
Sklep Afandi Oriental Dream poleca odżywczy krem z cytryny bez parabenów do codziennej pielęgnacji cery, ciała oraz rąk i paznokci. Witamina
C zawarta w ekstrakcie z cytryny sprawia, iż odżywczy krem bez parabenów chroni skórę przed działaniem szkodliwych wolnych rodników. Sklep
poleca odżywczy krem bez parabenów także jako kuracje regeneracyjną dla cery. Witamina C zawarta w produkcie krem bez parabenów ma
działanie przeciwzmarszczkowe, poprzez regulacje wytwarzania się kolagenu w skórze, co wpływa na jej elastyczność i jędrność. Afandi Oriental
Dream szczególnie poleca krem bez parabenów do skóry wrażliwej, skłonnej do pękania naczynek. Ekstrakt z cytryny zawierający witaminę C
pomoże uszczelnić i wzmocnić delikatne i skłonne do pękania naczynka.
Odżywczy krem cytrynowy chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, jak np. promienie UV, a także odżywia zmęczoną i
poszarzałą cerę. Odżywczy krem z cytryny nadaje się do regularnej pielęgnacji cery dojrzałej, suchej, skłonnej do przebarwień, pękania
naczynek, trądziku, a także do pielęgnacji suchej i źle odżywionej skóry całego ciała, jak i wysuszonych i zniszczonych dłoni, oraz osłabionych,
rozdwajających się paznokci.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca nowość w asortymencie – krem bez parabenów o aksamitnej konsystencji i pięknym
cytrusowym zapachu.
Dodatkowe informacje na temat produktu krem cytrynowy bez parabenów:
Pojemność: 150ml
Skład (INCI): Aqua, Cetyl Alcohol, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth-20, Alcohol, Myristyl
myristate, Cyclopentasiloxane, Petrolatum, Cera Alba, Acetate Tocopheryl, Carbomer, Triethanolamine, Perfum, Stearic Acid, Benzyl Alcohol and
Dehydroacetic acid, Tocopherol, Citrus Limon Peel Oil.
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