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Apigen Royal - Zestaw królowej
pszczół + NIESPODZIANKA !
Cena

656,00 zł

Cena poprzednia

729,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

APR011

Producent

Apigen Royal

Opis produktu
Pasta peelingująca z detergentem z owsa i kwaternizowanym miodem 100 ml

Serum przeciwzmarszczkowe z Jadem Pszczelim 15 ml
Tonik zpH5 Jadem Pszczelim 200 ml
Piana micelarna z pierzgą i proteolem 150 ml
Krem regenerująco-nawilżający z peptydami z mleczka pszczelego 30 ml

KUPUJĄC ZESTAW OTRZYMASZ OD ECOLEVEL NIESPODZIANKĘ !!!
Opis produktu:
Kompletny zestaw prawdziwej Królowej pielęgnacji marki Apigen Royal. Piana micelarna przeznaczona jest do mycia i
oczyszczania twarzy, oczu oraz doczepianych rzęs. Specjalna lekka formuła pianki z propolisem oraz ekstraktem z miodu
czarny pszczół szwajcarskich, skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz makijaż pozostawiając skórę czystą, odświeżoną i
gotową do dalszej pielęgnacji. Pasta peelingująca dzięki mikrogranulkom z estrów oleju jojoba delikatnie usuwa martwy
naskórek, oczyszczając, wygładzając i pobudzając skórę. Jad pszczeli obecny w toniku oraz serum, redukuje zmarszczki,
poprawia wygląd i elastyczność skóry, a także działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Dodatkowo niskie pH obu produktów
pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania bariery hydrolipidowej skóry, natomiast zawarty w kremie
hydroksyapatyt wapnia, witaminą C oraz biologicznie aktywny peptyd, naśladujący mleczko pszczele intensywnie
nawilżają skórę i wspomagają jej regenerację. Dzięki temu Twoja skóra pozostaje piękna i zdrowa niezależnie od wieku.
Wskazania:
Preparaty do codziennej pielęgnacji skóry. Dzięki zastosowanym składnikom skutecznie oczyszcza, odżywia, nawilża i
wzmacnia skórę. Niezależnie od wieku i typu cery, preparaty pomagają hamować procesy starzenia się skóry oraz regulować
jej prawidłowe funkcjonowanie, w celu zapewnienia młodego wyglądu jak najdłużej.
Sposób użycia:
Stosować zgodnie z indywidualnymi zaleceniami dla każdego preparatu.
Składniki aktywne:
Główny składnik aktywny produkowany przez nasze laboratoria z łagodnie pozyskanego jadu pszczelego od polskich pszczół.
Jad pszczeli pobudza mikrocyrkulację komórek skóry co poprawia jej odżywienie, zwiększa elastyczność i ulepsza zdolność
do regeneracji.
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Należący do kwasów alfa-hydroksylowych (AHA) kwas Szikimowy – ma bardzo szerokie i kompleksowe działanie. Jest
zarówno środkiem o działaniu przeciwzapalnym, bakteriobójczym, przeciwbólowym, seboregulującym, przeciwłupieżowym a
także przeciwgrzybiczne.
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