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Krem ujędrniający z owocem granatu
30ml Alepia
Cena

110,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Alepia naturalne kosmetyki inspi

Opis produktu
Leczniczy przeciwzmarszczkowy krem/korektor ujędrniający Granat marki Alepia. Krem przeznaczony do pielęgnacji delikatnej
skóry twarzy, szyi i dekoltu. Sekret działania tego kosmetyku to wyciąg z ziaren, skórki i świeżogo soku z owocu granatu.
Badania medyczne udowodniły, że Granat jest rośliną najbogatszą w polifenole, antyoksydanty, które chronią DNA przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników, odpowiedzialnych za powstawanie raka piersi, skóry, a także prowadzącymi do
przedwczesnego starzenia się skóry. Sok z granatu zawarty kremie Alepia ma przede wszystkim właściwości zapobiegające
starzeniu się skóry z uwagi na polifenole, które redukują pierwsze oznaki starzenia się, tj. przebarwienia oraz pierwsze
zmarszczki. Krem zawiera bardzo dużo wyciągu z granatu, przez co jest lekko koloryzujący, ale może być używany na noc
przez osoby, którym to przeszkadza. Dzięki niezwykłym właściwościom granatu ten krem stanowi aktywną ochronę i jest
przeznaczony dla wszystkich rodzajów skóry, nawet wrażliwej i podrażnionej. Badania przeprowadzone na zlecenie marki
Alepia w Specjalistycznych Laboratoriach Badawczych na ochotnikach wykazały skutecznie działanie oraz silne właściwości
przeciwzmarszczkowe Kremu z olejem z ziaren Granatu: ( Technologia Visioline VL650 ) w ciągu 3 tygodni regularnego
stosowania długość zmarszczek ulega redukcji do -37%, a ich głębokość do -24%.
Krem jest gęsty, ale bardzo łatwo się wchłania. Pozostawia na skórze delikatną warstewkę ochronną, która jest matowa i
świetnie nadaje się do zastosowania pod makijaż. Krem nadaje się do zastosowania na całą twarz, również pod oczy.
Właściwości owocu granatu pomagają pozbyć się objawów złego krążenia: worków i cieni pod oczami. Krem nie zapycha
porów.
Pojemność: 30ml

Skład INCI: Rosa Damascena Flower Water - Punica Granatum Fruit Juice - Lavandula Angustifolia Flower
Water - Rosmarinus Officinalis Water - Glycerin - Cera Alba - Argania Spinosa Kernel Oil - Glyceryl Stearate - Tocopheryl
Acetate - Olea Europaea Fruit Oil - Mel - Butyrospermum Parkii Butter - Nigella Sativa Seed Oil - Punica Granatum Seed Oil Sesamum Indicum Seed Oil - Citrus Grandis Seed Extract - Chamomilla Recutita Oil - Helianthus Annuus Seed Oil - Aloe
Barbadensis Leaf Extract - Propolis Cera - Potassium Hydroxide - Potassium Sorbate – Aqua – Limonene
Nie testowany na zwierzętach.
Krem przetestowany pod kontrolą lekarską.
Marka Alepia gwarantuje zastosowanie najwyższej jakości olejów i ścisłą kontrolę produkcyjną.

Alepia naturalne kosmetyki inspirowane Bliskim Wschodem
Alepia to kosmetyki produkowane we Francji, ale zainspirowane słynnymi kosmetykami Bliskiego Wschodu. Znajdziesz wśród
nich kosmetyki do łaźni hammam: czarne mydła, rękawice Kessa, olejki do ciała i twarzy. Alepia produkuje słynne mydło Alep
z Aleppo, czyli sezonowane mydło z oliwy z oliwek z olejem laurowym.
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Krem do twarzy
Nałożenie kremu na twarz powoduje powstanie warstwy ochronnej, chroniącej skórę przed wolnymi rodnikami i utratą wilgoci
(która jest główną przyczyną powstawania zmarszczek). Poszczególne składniki użyte w naszych kremach mają długotrwały
wpływ na nawilżenie i gładkość skóry.
Nabierz jedną lub dwie porcje kremu z pompki i delikatnie wklep w twarz i szyję. Stosując te kremy nie potrzebujesz osobnego
produktu do okolic oczu- spokojnie możesz je zastosować również na tą delikatną skórę.
Krem nakłada się na oczyszczoną skórę, po zastosowaniu odżywki, toniku i/lub żelu, jeżeli ich używasz.
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