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Link do produktu: https://rhea.com.pl/cien-do-powiek-mineralny-rhea-spruce-kosmetyki-naturalne-p-180.html

Cień do powiek mineralny RheaSpruce, kosmetyki naturalne
Cena

4,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CZ012

Kod producenta

CZ012

Producent

Rhea

Opis produktu
Butelkowa, błyszcząca, dość ciemna zieleń. Tonacja ciepła.
Pojemność: 5ml
Cienie są w postaci proszku. Można je nakładać pędzlem, gąbeczką, palcem. Można nakładać je na mokro- zwilżając aplikator,
bądź malowaną powerzchnię. Położone na mokro stają się intensywnie kolorowe i błyszczące oraz bardzo trwałe. Cienie
składają się z czystych pigmentów mineralnych, dlatego możesz dowolnie mieszać ich kolory lub dodać do innego kosmetyku:
błyszczyka, lakieru do paznokci itd.
Skład: Mica (CI 77019), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891) mogą zawierać również (w
zależności od koloru): Zinc Oxide (CI 77947), Ferric Ferrocyanide (CI 77510), Ultramarine Pink (CI 77007), Manganese Violet
(CI 77742), Ultramarine Blue (CI 77007), Chromium Oxide Greens (CI 77288)

Kosmetyki mineralne są polecane osobom z problemami alergicznymi, trądzikowymi, z cerą
nadwrażliwą, reagującą podrażnieniami na zwykłe kosmetyki. Także po zabiegach medycyny estetycznej tj. głębokie peelingi,
mikrodembrazja. Są bardzo delikatne, nie podrażniają skóry, nie zatykają porów. Czyste minerały są hipoalergiczne. Chronią
przed promieniowaniem UV na poziomie SPF 20.
Nasze kosmetyki nie zawierają:
- środków zapachowych
- środków konserwujących
- talku
- silikonów

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pojemność: Pełne opakowanie 5ml , Próbka 0,5ml w woreczku , Wkład uzupełniający w woreczku 5ml

Rhea
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Rhea to polski producent naturalnych kosmetyków mineralnych do makijażu. Kosmetyki składają się wyłącznie z czystych
pigmentów mineralnych, bez użycia tych które mogłyby podrażniać, wysuszać, bądź w inny sposób niszczyć cerę.
Filozofia firmy Rhea jest bardzo prosta:
1. Wyłącznie naturalne składniki wysokiej jakości, sprawdzone i bezpieczne
2. Bardzo proste składy, aby uniknąć alergii, podrażnień i innych problemów skórnych
3. Proste, minimalistyczne opakowania, niskie wydatki na reklamę, aby cena produktu pozostała niska a jakość wysoka
Te kosmetyki są idealne dla alergików, ponieważ czyste minerały są całkowicie hipoalergiczne.

Cienie do powiek w odcieniach zieleni
Naturalne kosmetyki mineralne są doskonałe do makijażu oczu: nigdy nie podrażniają, nadają się dla
alergików, są trwałe i mają piękne intensywne kolory. Odcienie zielone wyglądają świetnie na oczach
brązowych, piwnych, czarnych.
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