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VEGAN MUESLI Krem Nawilżający do
Twarzy Owies Pszenica Mleczko
Kokosowe 50 ml
Cena

25,89 zł

Dostępność

Ostatnia sztuka

Czas wysyłki

3 dni robocze

Kod producenta

5902169037802

Producent

Bielenda

Opis produktu
VEGAN MUESLI Krem Nawilżający do Twarzy Owies Pszenica Mleczko Kokosowe 50 ml
Linia VEGAN MUESLI to idealna „przekąska” dla Twojej skóry. Wegańska receptura pełna jest dobroczynnych składników
zbożowych i starannie wyselekcjonowanych mleczek roślinnych. Kompozycja zawiera olej z kiełków pszenicy oraz ekstrakt z
owsa pochodzące z upraw ekologicznych. Formuła każdego produktu z linii powstała z myślą o skutecznym działaniu.
Zadbaliśmy o to, by podarować Twojej skórze kwintesencję roślinnego dobra płynącego z precyzyjnie dobranych składników
aktywnych.
Mleczko kokosowe – to wartościowa kompozycja oleju kokosowego i wody kokosowej. Jest źródłem cennych wartości
odżywczych, dostarcza skórze potężną dawkę witamin, minerałów i zdrowych, nasyconych kwasów tłuszczowych. Posiada
silne właściwości nawilżające, antyoksydacyjne i odżywcze.
Olej z kiełków pszenicy – ma najwyższą zawartość witaminy E spośród wszystkich olejów roślinnych. Łatwo wnika w skórę,
regeneruje ją i odżywia. Doskonale odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry, zapobiegając utracie wody z naskórka. Składnik
pochodzi z upraw ekologicznych.
Ekstrakt z owsa – występujące w nim substancje odżywcze działają kojąco na skórę, zmiękczają ją i nawilżają.
Charakteryzuje się dużą zawartością związków z grupy tokoferoli, głęboko wnika w naskórek, przywracając mu jędrność i
elastyczność. Składnik pochodzi z upraw ekologicznych.
Krem intensywnie nawilża i odświeża cerę, przywraca jej równowagę hydrolipidową i odżywia naskórek. Likwiduje uczucie
nieprzyjemnego napięcia i suchości. Jego lekka formuła nie obciąża skóry, idealnie wchłania się i pielęgnuje cerę. Krem daje
efekt satynowej miękkości i wygładzenia.
Sposób użycia: Codziennie rano i wieczorem krem wmasuj w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, pozostaw do
wchłonięcia. Stosuj samodzielnie lub razem z serum z linii Bielenda Vegan Muesli dla wzmocnienia efektu nawilżenia. Krem
stanowi doskonałą bazę pod makijaż.
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