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Maseczka INITIALE Pielęgnacja i Nawilżenie
Cena

21,50 zł

Numer katalogowy

4A72-839B9

Kod producenta

4A72-839B9

Opis produktu
Aktywne składniki - olej z oliwek, olej z liści oliwki, Spirulina maxima (puder), olej z liści rozmarynu
lekarskiego mają następujące działanie:
• intensywnie odżywiają i nawilżają,
• hamują procesy starzenia się skóry,
• pozostawiają skórę jędrną, elastyczną i gładką.
Maska zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz redukuje i spłyca już istniejące. W wyraźny sposób wygładza,
odświeża i ujędrnia skórę twarzy i szyi.
Olej z oliwek zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, prowitaminę A i witaminę F, które poprawiają elastyczność skóry,
sprawiając, że staje się miękka i delikatna. Olej z oliwek intensywnie pielęgnuje skórę suchą, delikatną, naczyniową, starzejącą
się, skłonną do wiotczenia. Ma działanie regenerujące, odmładzające, wygładzające i nawilżające, uelastyczniające,
poprawiające napięcie skóry oraz ochronne.
Olej z liści oliwki ma działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i antyoksydacyjne (neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne
za powstawanie zmarszczek), zmniejsza stany zapalne skóry i przyspiesza gojenie skóry.

Spirulina maxima jest algą bogatą w białko (ok. 65%). Zawiera 18 rodzajów aminokwasów i jest bardzo dobrze przyswajalna.
Taki kompleks aminokwasów wchodzi w skład naturalnego czynnika nawilżającego skóry, który odpowiada za odpowiednie
nawodnienie warstwy rogowej naskórka. Do odpowiedniego nawilżenia skóry przyczyniają się również cukry i minerały (żelazo,
cynk, potas, selen, magnez, wapno, sód i fosfor), które wpływają korzystnie także na procesy metaboliczne, procesy gojenia i
regeneracje skóry. Spirulina dzięki zielonemu (chlorofil) i niebieskiemu (fikocyjanina) pigmentowi działa antyoksydacyjne,
przeciwzapalnie, łagodząco i antyalergicznie. Jest bogata w kwas gamma-linolenowy co przyczynia się do wzmocnienia bariery
ochronnej skóry, niwelując suchość naskórka czy zaczerwienienia. Spirulina to również bardzo duża ilość witamin z grupy B
mających korzystne działanie na cerę trądzikową i przetłuszczającą się, odżywczej witaminy A w postaci beta-karotenu,
witaminy E i K o działaniu antyoksydacyjnym i wzmacniającym naczynka.
Opakowanie zawiera 12 gram.
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