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Witaminowa Galaretka antyoksydacyjna emulsja do mycia
twarzy i demakijażu 60ml
 

Cena: 38,00 PLN

Opis słownikowy

Działanie chroni, łagodzi podrażnienia, nawilżające,
oczyszczające, odżywcze, regeneruje,
uelastycznia, wygładza, wyrównuje koloryt
skóry, zmiękcza

Gramatura ml

Konsystencja emulsja

Linie elitarne nie

Pielęgnacja
specyficzna

nie

Pojemność 60

Pora stosowania dowolnie

Producent Mohani

Płeć damski

Rodzaj skóry dojrzała, młoda

Słońce nie

Typ skóry mieszana/tłusta, normalna, sucha

Opis produktu
 

Rewolucja w myciu i demakijażu twarzy! 

Naturalna emulsja do mycia twarzy i demakijażu z kolekcji Norweski Wiatr to istne panaceum dla skóry potrzebującej odżywienia i
regeneracji. Delikatna galaretka zmywa zanieczyszczenia i doskonale radzi sobie z demakijażem. Dzięki swoim właściwościom nie
podrażnia, ani nie wysusza skóry, tylko skutecznie ją nawilża i zmiękcza, przygotowując do dalszych etapów pielęgnacji.

Dlaczego galaretka do mycia i demakijażu twarzy Mohani jest wyjątkowa?

Pięknie wygląda, ma zachęcającą, ciekawą konsystencję i niezwykle przyjemny, naturalny, delikatnie orzeźwiający, cytrusowy zapach.
Uwaga! Choć kusi, nie nadaje się do spożycia. Zamiast tego wspaniale karmi skórę witaminami, oczyszcza, chroni i łagodzi.
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• Jest odpowiednia dla każdego rodzaju skóry
• Skutecznie zmywa makijaż
• Dokładnie oczyszcza skórę
• Nie zapycha, nie obciąża skóry (nie powoduje odczucia dyskomfortu)
• Pozostawia skórę nawilżoną i miękką w dotyku

Sekret przyjemności stosowania produktu tkwi w jego konsystencji!

Witaminowa galaretka do mycia i demakijażu twarzy Mohani po kontakcie z wodą natychmiast emulguje i delikatnie się pieni, dzięki
temu przyjemnie się rozprowadza i bez problemu spłukuje się z twarzy. Zabawa jej konsystencją dostarcza prawdziwej przyjemności, a
jej delikatny, cytrusowy zapach poprawia nastrój.

WAŻNE: w związku z właściwościami emulgującymi, do słoiczka nie powinna dostać się woda. Galaretkę należy wydobywać suchą
dłonią.

Aby uzyskać delikatny, ale skuteczny produkt do mycia i demakijażu twarzy dla każdego rodzaju cery, wykorzystaliśmy połączenie
składników pochodzenia naturalnego o szerokim spektrum działania. To mieszanina  najcenniejszych olejów, o lekkiej i nieobciążającej
konsystencji, bogatych w witaminy i antyoksydanty oraz macerat aloesowy. Galaretka do mycia i demakijażu twarzy sprawdzi się
szczególnie w codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, przesuszonej i dojrzałej. Delikatnie ją nawilży, nie podrażni i nie spowoduje uczucia
ściągnięcia. Doskonale poradzi sobie również z cerą tłustą i trądzikową, ponieważ nie zapycha porów, nie obciąża, na dodatek bardzo
łatwo zmywa ze skóry. 

Stosowanie:

Niewielką ilość emulsji nałóż na dłonie, rozprowadź na skórze i wykonaj delikatny masaż, do momentu rozpuszczenia makijażu i
usunięcia zanieczyszczeń. Następnie pozostałość kosmetyku spłucz letnią wodą.

Emulsja może być stosowana samodzielnie, natomiast w dwuetapowym oczyszczaniu twarzy stosuje się ją jako pierwszą.

Naturalne oleje w służbie piękna

Moc naturalnych olejów jest znana i z powodzeniem wykorzystywana od stuleci. Chętnie sięgają po nie zarówno specjaliści z zakresu
medycyny tradycyjnej, zwolennicy naturoterapii, jak i kosmetolodzy. Choć dobroczynne właściwości olejów roślinnych w pielęgnacji
skóry znane są od wielu lat, to dopiero od niedawna zaczęły być popularnym składnikiem produktów do demakijażu, zgodnie z zasadą
OCM. Ten enigmatyczny skrót pochodzi od angielskiego zwrotu Oil Cleansing Metod. Metoda opiera się na zasadzie: „tłuszcz rozpuszcza
tłuszcz”. Swoją popularność zyskała dzięki temu, że oleje nie tylko skutecznie zmywają brud i precyzyjnie usuwają makijaż, ale
jednocześnie nie naruszają naturalnej bariery hydrolipidowej naskórka, tak jak to czynią syntetyczne żele do demakijażu.

Zgodnie z tym trendem została stworzona wyjątkowa emulsja, która zawiera mieszaninę cennych olejów roślinnych.

• Olej aloesowy - macerat aloesowy, który powstał poprzez staranne macerowanie liści aloesu w naturalnym oleju słonecznikowym,
doskonale sprawdza się w pielęgnacji suchej, dojrzałej, a także trądzikowej skóry. Dzięki właściwościom przeciwzapalnym i
antybakteryjnym przyspiesza gojenie zmian trądzikowych i łagodzi stany zapalne skóry. Ma również właściwości nawilżające i
łagodzące. Pobudza odnowę naskórka.
• Olej jojoba - idealnie dopasowuje swoje działanie do rodzaju skóry, dlatego może jednocześnie regulować nadmierne wydzielanie
sebum w strefie T, jak i intensywnie nawilżać policzki. Działa nawilżająco, wygładzająco i ochronnie, wzmacniając płaszcz lipidowy
skóry. Nie zatyka porów. Odmładza, uelastycznia i ujędrnia, jednocześnie łagodząc stany zapalne.
• Olej rycynowy - wyjątkową właściwością oleju rycynowego jest biozgodność z ludzkim sebum. Intensywnie nawilża i uelastycznia
przesuszoną skórę. Reguluje poziom wydzielania sebum, pomaga przy problemie nadmiernego przetłuszczania się cery, zaskórników
oraz nawracających wykwitów skórnych.
• Olej z rokitnika - bogaty w liczne witaminy i mikroelementy rokitnik jest istną kopalnią witaminy C. To również nieocenione źródło
aminokwasów i lipidów. Duża zawartość witamin A, E, K oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych sprawia, że rokitnik jest pomocny w
intensywnej regeneracji. Stymuluje odbudowę skóry dojrzałej, działa przeciwzmarszczkowo, dodatkowo wzmacnia naczynia krwionośne.
Olej z rokitnika jest bogatym źródłem flawonoidów i karotenoidów, które działają antywirusowo, antybakteryjnie i przeciwzapalnie.
Dlatego, to również doskonały składnik kuracji dla cery potrądzikowej, zmagającej się z przebarwieniami i rozszerzonymi porami.
Zmniejsza również widoczność blizn, koi skórę po zbyt intensywnym opalaniu oraz łagodzi nadwrażliwe partie. Poprawia koloryt cery,
nadając jej lekko złocistego odcienia.
• Tocomix - to wyjątkowa, w 100% naturalna, mieszanka tokoferoli z olejem słonecznikowym. Witamina E czyli tokoferol pobudza
krążenie, wspomaga ukrwienie tkanki łącznej oraz wpływa na zwiększenie nawilżenia skóry. Badania udowodniły, że tokoferol jak i jego
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estry, są wchłaniane przez skórę i absorbowane przez warstwę rogową naskórka. Pełni również funkcję naturalnego i skutecznego
przeciwutleniacza lipidowych składników kosmetyków. Jest doskonałym, naturalnym konserwantem, który zapewnia stabilność
preparatu kosmetycznego, chroniąc jego składniki przed zniszczeniem i rozkładem.

INGREDIENTS: Simmondsia Chinensis Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride,
Glycerin, Hippophae Rhamnoides Oil, Aqua, Parfum*, Limonene, Sucrose Laurate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tocopherol, Sucrose
Stearate, Sodium Levulinate, Sodium Benzoate, Citral, Linalool 

*naturalna kompozycja zapachowa. 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

