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e-FIORE Serum olejowe ujędrniające z opuncją, żeń-szeniem,
witaminą A, E i C 30 ml
 

Cena: 74,35 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 ml

Postać serum

Producent/
Dystrybutor

e-FIORE Polska

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 48 h

Opis produktu
 

Wysoko skoncentrowane serum ujędrniające 100% naturalne - wygładza, ujędrnia, poprawia koloryt.  Panaceum na bardzo zniszczoną
i mało jędrną skórę, natychmiastowa poprawa kolorytu. Ujędrniające serum olejowe do twarzy, szyi i dekoltu to połączenie najwyżej
jakości olejów nierafinowanych i dużej w nich dawki wit.A, E i C. Natychmiast wygładza i poprawia koloryt skóry, nawilża na wiele godzin.
Po zastosowaniu na noc, rano skóra wygląda zdrowej i na bardziej wypoczętą. Serum jest bardzo wydajne. 30ml wystarczy na wiele
zastosowań. Polecamy aplikować codziennie wieczorem na oczyszczoną skórę. W składzie naturalne, luksusowe olejki oraz witaminy E,
A i C. Serum nie zawiera żadnych konserwantów, barwników, jest w 100% naturalne. W przypadku codziennego stosowania serum na
twarz, nie omijając okolic oczu, znacznie poprawia się kondycja rzęs i brwi. Włoski przestają wypadać, stają się mocniejsze, bardziej
sprężyste, szybciej rosną. Sprzyjają temu witaminy zawarte w serum oraz olejki, szczególnie skwalan, rokitnik i ekstrakt z żeń szenia.
Należy jednak pamiętać, aby zachować ostrożność w stosowaniu na rzęsy, unikać dostania się olejku do oczu. OLEJ Z OPUNCJI -
niezwykle cenny olej, nierafinowany tłoczony z nasion kaktusa opuntia ficus indica, lekki, doskonale się wchłania, natychmiast nawilża,
wykazuje duże działanie przeciw zmarszczkowe i przeciwdziałające wolnym rodnikom, olej z opuncji dobrze uelastycznia skórę, dodaje
jej sprężystości OLEJ z ROKITNIKA - olej o charakterystycznym ciemno pomarańczowym zabarwieniu, natychmiast poprawia koloryt
skóry, dobrze się wchłania, regeneruje skórę po uszkodzeniach, mikro urazach. Posiada ogromne ilości witaminy A, E i C, jest naturalnym
przeciwutleniaczem, wymiata wolne rodniki. EKSTRAKT Z ŻEŃ-SZENIA - wyciąg młodości, rewitalizuje i energizuje skórę, dodaje jej
świeżości, skutecznie regeneruje naskórek OLEJ RYŻOWY - jeden z najdelikatniejszych olejków, reguluje i utrzymuje warstwę
hydrolipidową skóry, dobrze ją nawilża i zmiękcza OLEJ Z MARULI - nierafinowany olej tłoczony z pestek ,,śliwki afrykańskiej" drzewa
życia, niezwykle miękki w dotyku, bogaty w witaminę E, antyoxydanty, kwas oleinowy, szybko wchłania się przez skórę, natychmiast
nawilża, nie tworzy tłustej powłoki, wręcz przeciwnie skóra po olejku jest miękka i elastyczna, nie błyszczy się. WITAMINA E - naturalny
tokoferol przyspiesza regenerację skóry, ma zdolność neutralizowania wolnych rodników, wbudowuje się w warstwy naskórka i struktury
błon komórkowych, chroniąc przed utlenieniem i zniszczeniem warstwę lipidową, zapobiega wysuszeniu skóry i powstawaniu stanów
zapalnych, przeciwdziała zmianom starczym, pomaga w likwidowaniu tzw. plam starczych, czyli przebarwień skóry, najczęściej
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pojawiających się na twarzy i dłoniach WITAMINA C - najwyżej jakości ascrobyl palmitate chroni przed niszczącym działaniem wolnych
rodników i wywiera korzystny wpływ na syntezę kolagenu, odpowiedzialnego za elastyczność i sprężystość skóry, tym samym
oddziałując przeciwzmarszczkowo i ujędrniająco, poprawia stan kruchych i skłonnych do pękania naczyń krwionośnych, odświeża,
dodaje blasku Sposób użycia Serum stosować najlepiej rano i wieczorem, na oczyszczoną skórę, niewielką ilość dokładnie wmasować,
pozostawić do wchłonięcia. Serum zastępuje wszystkie kosmetyki pielęgnujące cerę. Jest to produkt bardzo wydajny, wystarczy na 1-2
miesiące stosowania. Przed nałożeniem można łączyć z kwasem hialuronowym w żelu lub dodać kilka kropli serum do ulubionego
kremu. Przechowywanie Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od źródła światła i ciepła, najlepiej w lodówce. Po otwarciu używać
przed okres 6 miesięcy. Składniki Oryza satva (rice) bran oil, panax ginseng root extract, opunta ficus indica seed oil, sclerocarya birrea
(marula) seed oil, coco- caprylate/caprate, hippophae rhamnoides oil, ascorbyl palmitate, tocopherol acetate, retinyl palmitate, arachis
hypogaea (peanut) oil, citrus sinensis oil, d-limonene*, linalool*, citral*, citronellol*, geraniol* *naturalny składnik olejku eterycznego 
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