Aloe Moisturizing Lotion
(Zvlhčující krém z aloe)
Stručná charakteristika:
Krém s vynikajícími zvlhčujícími schopnostmi, určený pro celé tělo.
Dokáže proniknout hluboko do pokožky na úrovni buněk a zpomalit
proces stárnutí, způsobený znečištěním a nepříznivými vlivy prostředí.
Obsah, forma: 118 ml
Dávkování:
Používejte na obličej, ruce nebo tělo. Jemně masírujte, až se krém absorbuje do pokožky. Pokud jej
používáte jako podklad pod make up, ponechejte na pokožce jemný film.

Popis a účel:
Možná, že obdivujete krásnou pleť jiných lidí, ale zeptali jste se někdy sami sebe, zdali věnujete své pleti
dostatek péče? Vaše pleť se mění stejně jako počasí, roční období a věk. Jestliže nevěnujete své delikátní
pleti dostatek pozornosti, stane se méně elastickou, bude rychleji stárnout a ztratí lesk.
Aloe Moisturizing Lotion má vynikající zvlhčující vlastnosti a obsahuje kolagen a elastin k udržování
hladké, jemné a pružné pleti.
Pokaždé po mytí obličeje nebo sprchování aplikujte produkt na obličej, následná masáž celého těla potom
pokožce poskytne velmi kvalitní péči.
Druhou nejzastoupenější složkou pojivové tkáně je elastin. Jeho množství se věkem snižuje a vede ke
ztrátě pružnosti pokožky a tvorbě vrásek. Obsah elastinu ve zvlhčujícím krému zvyšuje pružnost
epidermy, zejména díky jeho schopnosti vázat vlhkost.
Náš Aloe Moisturizing Lotion má vynikající zvlhčující vlastnosti. Jako základní složku obsahuje čistý gel
z aloe vera, a dále kolagen a elastin. Udržuje pokožku hladkou, jemnou a pružnou, a uchovává její pH v
přirozené rovnováze.
Vynikající krém určený pro celé tělo dokáže proniknout do pokožky na úroveň buněk a zpomalit proces
stárnutí, způsobený znečistěním a nepříznivými vlivy prostředí.
Po nanesení krému a jeho absorbování můžete aplikovat běžný makeup. Aloe Moisturizing Lotion se stane
vaším nejlepším přítelem při péči o pokožku.
Složení:
Stabilizovaný gel z aloe vera (36,52%), deionizovaná voda, kyselina stearová, C12-15 benzoanalkyl,
glycerostearan, hydrogenovaný polyisobuten, metyl gluceth-20, sorbitol, olej z meruňkových jader,
polysorbit 60, trietanolamin, cetylalkohol, rozpustný kolagen, hydrolyzovaný elastin, jojobový olej,
tokoferol (přírodní vitamin E), hyaluronan sodný, PCA sodný, extrakt z heřmánku, alantoin, dimeticon,
PEG-100 stearan, kyselina askorbová (vitamin C), diazolidinyl urea, metylparaben, propylparaben, aroma.

Cena: 470 Kč

