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Insight -nawilżający żel do mycia
ciała 100ml-pielęgnacja ciała
Cena

19,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

INS109

Kod EAN

8029352354199

Producent

Insight

Opis produktu
Opis produktu:
Właściwe oczyszczanie połączone z delikatnym złuszczaniem,
przygotowuje skórę, do następnych zabiegów nawilżających i odżywczych.
Przyjazna dla skóry formuła, która delikatnie oczyszcza, utrzymuje równowagę hydrolipidową i nie ingeruje w naturalne
mechanizmy obronne skóry. Posiada działanie antyoksydacyjne, łagodzące i nawilżające.
Ekstrakty przewodnie linii:
+ organiczny ekstrakt rooibos
+ organiczny ekstrakt z lukrecji
+ organiczny ekstrakt z ryżu Venere
Organiczny ekstrakt rooibos:
ności kofeiny i zawierają liczne antyoksydanty oraz sole mineralne (magnez, potas, mangan, żelazo i cynk). Ekstrakt jest
wskazany szczególnie w pielęgnacji skóry wrażliwej i delikatnej ze względu na swoje właściwości.
Organiczny ekstrakt z lukrecji:
Lukrecja to roślina bylinowa należąca do rodziny bobowatych, ekstrakt roślinny otrzymywany jest poprzez gotowanie jej
korzeni. Najważniejszym składnikiem aktywnym lukrecji jest gliceryna, która ma działanie przeciwzapalne.
Lukrecja jest naturalnym produktem idealnym do pielęgnacji skóry, zachowuje ją zdrową i piękną. Jest bogata w minerały i
witaminy (B, C, E). W branży kosmetycznej wyróżniają ją następujące właściwości:
• PRZECIWZAPALNIE I ŁAGODZĄCE ZACZERWIENIENIA:
Dzięki zawartości gliceryny, korzeń lukrecji ma właściwości przeciwzapalne i uspokajające przy stosowaniu miejscowo na
skórę.
• DZIAŁA ANTYOKSYDACYJNIE I REGENERUJĄCO:
obecność flawonoidów i witamin w korzeniu lukrecji powoduje ochronę skóry przed wolnymi rodnikami.
Organiczny ekstrakt z ryżu Venere:
Ryż Venere jest to rodzaj ryżu pełnoziarnistego, który ma głęboką, ciemnofioletową barwę, znany jest również jako czarny ryż.
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Kolor zawdzięcza obecności antocyjanów, są to cząsteczki polifenolowe znane ze swej mocy antyoksydacyjnej idealnej by
zwalczać efekty upływającego czasu. Ekstrakt z ryżu Venere posiada pewne właściwości, które są absolutnie niezbędne do
pielęgnacji skóry:
• DZIAŁA ANTYOKSYDACYJNIE I OCHRONNIE:
Jest szczególnie bogaty w minerały i proteiny, ryż Venere spełnia ważne działanie antyoksydacyjne. Przeciwdziała starzeniu się
komórek.
• DZIAŁA ZMIĘKCZAJĄCO I UELASTYCZNIA:
Nawilża głęboko skórę, a także poprawia napięcie i elastyczność skóry, dzięki wysokiej zawartości witamin.

PRZETESTOWANY DERMATOLOGICZNIE NA WRAŻLIWEJ SKÓRZE

Sposób użycia:
Nałożyć wystarczającą ilość produktu na wilgotną skórę, delikatnie wmasuj i spłucz.

Skład Insight:
Organiczny ekstrakt rooibos, organiczny ekstrakt z lukrecji, organiczny ekstrakt z ryżu Venere
pH 4,5 – 4,9

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

