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BIELENDA PROFESSIONAL WITAMINOWA MASKA
ALGOWA UZUPEŁNIENIE 190g
Cena

40,80 zł

Cena poprzednia

48,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

5902169001445

Kod producenta

137086

Kod EAN

5902169001445

Producent

Bielenda Professional

Opis produktu
BIELENDA PROFESSIONAL - WITAMINOWA MASKA ALGOWA UZUPEŁNIENIE 190G
Przeznaczenie: każdy rodzaj cery.
Składniki aktywne:
Witamina E - zwalcza wolne rodniki, hamuje procesy starzenia skóry, nawilża, wygładza i zmiękcza naskórek, łagodzi
ewentualne stany zapalne, zmniejsza szkodliwe działanie promieni słonecznych na komórki skóry, poprawia kondycję i
elastyczność skóry, dodaje skórze witalności i energii.
Witamina C - doskonały antyutleniacz, chroni skórę przed wolnymi rodnikami, zwiększa mechaniczną odporność
ścian naczyń włosowatych, zmniejsza skłonność do przebarwień. Poprawia mikrocyrkulację krwi, stymuluje syntezę
kolagenu. Chroni skórę przed infekcjami i przebarwieniami.
Alginat (100% ekstrakt z alg brunatnych) - bogaty w aminokwasy, witaminy, mikro- i makroelementy. Wzmacnia,
intensywnie nawilża i odżywia, wpływa stymulująco na metabolizm komórkowy, redukuje zaczerwienienia i
podrażnienia poprzez bardzo łatwo przyswajalne przez skórę: 1. Alginiany, które działają stymulująco, regenerująco,
oczyszczająco i nawilżająco, 2. Makroelementy – sole potasu, wapnia, sodu, magnezu, krzemu i 3. Mikroelementy
(sole: jodu, manganu, cynku, żelaza, selenu) – są składnikami witamin, enzymów, koenzymów dzięki czemu pełnią rolę
bioregulatorów procesów życiowych w skórze.
Działanie:
przywraca skórze witalność, świeżość i gładkość
obniża poziom szkodliwych wolnych rodników
intensywnie dotlenia, regeneruje, nawilża i odżywia skórę
normalizuje złuszczanie się naskórka
napina i ujędrnia skórę (lifting)
odbudowuje strukturę dojrzałej skóry
Sposób użycia: Wmasować serum odpowiednio dobrane do potrzeb skóry. Wymieszać 2,5 miarki proszku oraz 3 miarki
zimnej wody mineralnej (niegazowanej), do uzyskania jednolitej masy. Następnie nałożyć maskę równomiernie na całą twarz i
szyję - łącznie z powiekami i ustami, pozostawiają wolne otwory nosowe. Po 20 minutach maskę zdjąć w całości.
Skład: Solum (Diatomiaceaous Earth), Algin, Calcium Sulfate Hydrate Tetrasodium Pyrophosphate. Nacinamide, Calcium
Pantothenate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl Acetate, Pyridoxine HCL, Maltodextrin, Sodium Starch
Octenylsuccinate, Silica Mannitol, Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Parfum (Fragrance), Limonene, 0177007,
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