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L'biotica maska na tkaninie kolagenowa 23 ml
Cena: 11,40 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Właściwości i zastosowanie
Luksusowa Kolagenowa maska na tkaninie to profesjonalny zabieg do samodzielnego wykonania w domu.
MASKA KOLAGENOWA to luksusowa maseczka w postaci tkaniny nasączonej serum z wysoką zawartością kolagenu, który
bezpośrednio wpływa na zwiększenie wytrzymałości skóry, poprawia jej elastyczność i jędrność oraz spowalnia proces
powstawania zmarszczek.
Kolagen wypełnia ubytki białka odbudowując strukturę komórek - skóra jest wypełniona, bardziej gęsta i napięta. Staje
się bardziej miękka, delikatna i aksamitna w dotyku.
Zawarty w maseczce ekstrakt z rośliny Portulaca Oleracea stymuluje syntezę kwasy hialuronowego, intensywnie
nawilża skórę, ma właściwości kojące. Sprawia, że skóra zyskuje jednolity koloryt. Dzięki nowoczesnej technologii
substancje aktywne zawarte w masce są doskonale wchłanianie i wnikają w głębokie warstwy skóry. Maska na
nasączonej tkaninie spełnia rolę filtra, który w połączenie z ciepłotą ciała stopniowo uwalnia aktywne składniki i pomaga
wnikać im w głębokie warstwy skóry.
Efekt widoczny już po pierwszym użyciu - skóra jest ujędrniona, elastyczna i widocznie odmłodzona.
Dla uzyskania trwałych efektów należy powtarzać 1-2 razy w tygodniu.
Kolagenowa maska na tkaninie polecana jest do całorocznej pielęgnacji skóry potrzebującej odmłodzenia i ujędrnienia.
EFEKT NA SKÓRZE:
poprawia napięcie skóry
głęboko nawilża i ujędrnia
regeneruje skórę i wyraźnie ją odmładza
wygładza zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych
Stosowanie
1. Dokładnie umyj i osusz twarz.
2. Wyjmij maskę z opakowania i delikatnie rozłóż.
3. Nałóż maskę równomiernie na całej twarzy. Powinna dokładnie przylegać do twarzy. Pozostaw na 15 minut.
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4. Po upływie wskazanego czasu delikatnie zdejmij maskę z twarzy, wmasowując pozostałość esencji
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