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Link do produktu: https://rhea.com.pl/podklad-rhea-kolor-fair-kosmetyk-mineralny-p-30.html

Podkład Rhea- kolor Fair, kosmetyk
mineralny
Cena

4,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PF003

Kod producenta

PF003

Producent

Rhea

Opis produktu
Kolor Fair- bardzo, bardzo jasny, porcelanowy beż. Jest dość kryjący, więc jeżeli nie masz większych problemów z cerą,
możesz użyć go również jako korektora. Po prostu nałóż na niedoskonałości grubszą warstwę.
Nasze podkłady z czystych minerałów są w formie proszku. Pozwala to zmniejszyć praktycznie do zera ryzyko alergii,
podrażnień skóry itp. Polecamy je w szczególności osobom skłonnym do alergii oraz o tłustej lub trądzikowej skórze. Nie
zawierają talku. Dają naturalne, półmatowe pokrycie. Wszystkie są mocno kryjące. Jeżeli nie masz większych problemów z
cerą- możesz używać ich także jako korektorów. Odbijając i rozpraszając światło ukrywają niedoskonałości cery i nadają jej
jednolity koloryt. Używając tych podkładów, uzyskasz półmatowe wykończenie, jeżeli chciałabyś uzyskać całkowity mat lub
połysk, musisz nałożyć na podkład odpowiedni puder. Większość naszych klientek nie używa dodatkowego pudru na ten
podkład, krycie oraz zmatowienie są wystarczające przy zastosowaniu wyłącznie podkładu.
Ten podkład trzeba nakładać pędzlem, najlepiej specjalnym Kabuki, ale może być też zwykły pędzel tj. do różu czy pudru.
Pełnowymiarowy podkład w słoiczku:
Pojemność: 20ml, 4gr, słoiczek: średnica: 5cm, wys: 2cm
Tester podkładu w woreczku 0,5ml
Skład: Mica (CI 77019), Zinc Oxide (CI 77947) Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI
77891), Ultramarine Blue (CI 77007)

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, glinki, silikonów, SLS.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pojemność: Pełne opakowanie 20ml/4gr , Próbka 0,5ml w woreczku , Wkład uzupełniający w woreczku 20ml/4gr
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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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