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Link do produktu: https://rhea.com.pl/krem-bb-kolor-sable-light-pielegnacja-i-piekno-na-codzien-p-442.html

Krem BB, kolor Sable Light,
pielęgnacja i piękno na codzień
Cena

6,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PFO001

Kod producenta

PFO001

Producent

Rhea

Opis produktu
Kolor Sable Light- Podkład do cery jasnej i średnio jasnej, w lekko żółtawym odcieniu beżu. Idealny dla osób o delikatnie
zółtawym kolorycie skóry, jest świetny także do ukrycia nadmiernego zaróżowienia skóry (popękane naczynka, nadmierny
rumieniec). Kolor jest identyczny jak kolor podkładu sypkiego Sable Light.

Krem BB łączy w sobie pielęgnację oraz upiększanie. Jednym prostym ruchem pielęgnuje i stanowi delikatny, codzienny makijaż.

Ładnie kryje niedoskonałości, nadaje skórze jednolity kolor a jednocześnie odżywia ją i chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiska. Niezastąpiony dla cery
suchej, dla osób przebywających w pomieszczeniach ogrzewanych, klimatyzowanych w których zawsze powietrze jest nadmiernie wysuszone. W naszym klimacie
szczególnie przydatny zimą, gdy skóra jest wyjątkowo mocno narażona na mróz i suche powietrze.

- naturalne pigmenty mineralne nadają skórze ładny koloryt, ukrywają niedoskonałości cery, stanowią filtr przeciwsłoneczny
- olejek migdałowy- dogłębnie nawilża i pielęgnuje skórę, chroni ją przed czynnikami zewnętrznymi. Jest bardzo delikatny, mogą go używać osoby z bardzo wrażliwą i
alergiczną cerą.

Zarówno olejek, jak i tlenek cynku zawarty w podkładzie, działają silnie przeciwzapalnie i przeciw podrażnieniom. Łagodzą podrażnienia, skóra się uspokaja, znikają
zaczerwienienia i pieczenie.
Krem BB jest bardzo gęsty i wydajny, wystarczy maleńka ilość by pokryć skórę i nadać jej ładny koloryt. Krycie podkładu jest średnie, wykończenie lekko błyszczące.
Można na podkład nałożyć puder matujący albo podkład mineralny w proszku aby zwiększyć dodatkowo krycie.

Stosowanie: przed użyciem wstrząsnąć. Wmasować maleńką ilość w czystą skórę. Można nakładać palcami, pędzlem do podkładów, wklepać gąbeczką do makijażu.
Pojemność: 30ml, szklany słoiczek
Skład: almond oil, titanium dioxide, zinc oxide,mica,iron oxide

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Pojemność: Pełne opakowanie 5ml , Pełne opakowanie 30ml

Rhea
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.

Podkłady mineralne Rhea
Podkłady mineralne Rhea to kosmetyki, które nie tylko Cię upiększą, ale w naturalny sposób zadbają o twoją urodę. Są
całkowicie pozbawione chemii, składają się wyłącznie z czystych minerałów, a niektóre zawierają także naturalne olejki. Nasze
podkłady są tak opracowane, by mogły je stosować nawet niezwykle wrażliwe osoby, z chorobami alergicznymi skóry, po
zabiegach chirurgii plastycznej,z bardzo wrażliwą skórą. Prawdę mówiąc, wszystkie składniki użyte w podkładach, są
certyfikowane do użycia nawet u dzieci ! Nie zawierają żadnych drażniących substancji takich jak talk czy bismuth oxide, nie
zawierają wysuszającej glinki, nie zawierają zatykającej pory skrobii ani masy perłowej. Te podkłady nie zrobią krzywdy ani
tobie ani środowisku.
Możesz wybrać spośród 3 konsystencji:
Podkład Rhea w proszku - to klasyczny produkt Rhea. Jest bardzo kryjący, nie zawiera nic poza naturalnymi minerałami.
Trzeba go nakładać pędzlem, ale pomimo że to proszek wcale nie wyszusza skóry, za to łagodzi i goi podrażnienia. Jest
najbardziej kryjący, ma największy filtr przeciwsłoneczny, polecany dla alergików i osób o tłustej lub mieszanej cerze.
Pozostawia matowe wykończenie. Bardzo trwały.
Podkład Rhea w kremie babassu- to podkład, który oprócz minerałów, zawiera w sobie również krem babassu. Łatwiejszy
do nakładania jest również bardziej nawilżający i odżywczy. Jest średnio kryjący, ale pozostawia cerę matową. Krem babassu
skutecznie odżywia, zmiękcza i ulelastycznia skórę, niestety podkład jest mniej trwały, jeżeli twoja skóra jest z natury tłusta.
Olejek babassu nie zatyka porów, nawet na tłustej cerze. Jest fantastyczny zimą, skutecznie chroni twarz przed czynnikami
zewnętrznymi. Polecany dla osób o cerze mieszanej i suchej, alergicznej, atopowej. Dla super krycia i zwiększenia trwałości,
możesz na podkład w kremie nałożyć jeszcze podkład sypki.
Krem BB Rhea- to kosmetyk który łączy w sobie pielęgnację i upiększanie. Jest bardzo odżywczy, bardzo gęsty a
jednocześnie kryje niedoskonałości i poprawia wygląd. Olejek migdałowy jest świetnie tolerowany nawet przez osoby o
wrażliwej alergicznej skórze. Szybko się wchłania i pozostawia twarz matową. Idealny dla osób o bardzo suchej skórze, dla
osób które lubią olejki, dla osób narażonych na wysuszanie skóry np. w ogrzewanych pomieszczeniach, w klimatyzacji. Chroni
i pielęgnuje, a jednocześnie stanowi lekki, naturalny makijaż.
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