Pleťový peeling - Omlazující Krémový jíl 50ml

Růžový jíl, růžový absolut a rostlinný elastin, stimuluje obnovu, viditelně vypíná kontury
obličeje, činí pleť pružnou a hladkou, krásnou a mladou..
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VýrobceFito Kosmetik

Růžový jíl, růžový absolut a rostlinný elastin.
Popis
• stimuluje obnovu
• viditelně vypíná kontury obličeje
• činí pleť pružnou a hladkou
Aktivní látky: růžový jíl, růžový absolut, rostlinný elastin a šípkový olej.
Krémový jíl je exkluzivní formule, která v sobě spojila unikátní vlastnosti přírodního jílu a
sílu léčivých rostlin. Vybrali jsme jen to nejlepší z přírodního jílu a vypracovali ideální
podle složení a účinků kosmetiku nového pokolení.
Tento peeling z růžového jílu a absolutní růže účinně čistí pleť, vyhlazuje ji a naplňuje ji
mládím a krásou.
- Šípkový olej obohacuje pleť o vitamíny a minerální látky, aktivuje její proces regenerace.
- Přírodní růžový jíl tonizuje a šetrně zjemňuje pleť, má bělící účinek a viditelně vypíná
kontury obličeje.
- Rostlinný elastin proniká pletí a spouští aktivní omlazující procesy na nejhlubší úrovni.
- Absolutní růže získaná z okvětních lístků hebkých poupat zvyšuje výživný potenciál peelingu,
napomáhá vitamínům a stopovým prvkům proniknout do pleti co nejhlouběji.
Sametově jemná vůně a rozplývající se struktura peelingu dodává pleti hebkost, hladkost a
pružnost!
Absolutní oleje jsou zvláštní kategorií produktů. Použití jedinečných výrobních metod
zajišťuje bezpečnost živin a zvyšuje jejich účinnost.
Královnou květin je růže. Je s ním spojeno mnoho krásných legend a růžový olej se používá k
řešení mnoha problémů. Oba kosmetické růžové oleje jsou užitečné a nezbytné. Nelze je však
srovnávat s růžovým absolutem, pokud jde o účinnost: jeden mililitr růže absolutní je celá
tuna vzácných okvětních lístků čerstvých květin a namáhavé zpracování pomocí ohně. Proto je
hotový výrobek tak cenný a drahý.
Rose absolutní zmírňuje depresi, zmírňuje únavu a podrážděnost, pomáhá obnovit harmonii v
duši. Zažehná růžové noční můry, zlepšuje spánek.
Kosmetický olej zAbsolutní růže pomáhá posílit stěny krevních cév ,je účinný proti kožním
chorobám, reguluje práci potních a mazových žláz, vyhlazuje pokožku, obnovuje pevnost a
pružnost dermis a urychluje obnovu buněk.
Bohatá vůně růže nemůže nikoho nechat lhostejným. Absolute se používá v aromaterapii, na
masáže a ke korekci hladiny hormonů, do koupelí, do parfémů a pro domácí kosmetiku.
Způsob použití: Jemnými masážními pohyby naneste malé množství peelingu na předem očištěnou,
vlhkou pleť obličeje a krku. Poté opláchněte vodou.
Ingredients: Aqua, Camellia Sinensis Leaf Water, Rosa Damascena Flower Water, Pink Clay, Olea
Europaea Fruit Oil, Rosa Canina Flower Oil, Simmondsia Chinensis Wax, Caprylic/Capric
Triglycerides, Glycerin, Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Hydrolyzed Elastin,
Bambusa Vulgaris Stem Powder, Parfum, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Dehydroacetic Acid, Benzyl
Alcohol.
Upozornění: Pouze na vnější použití. Skladujte mimo dosah dětí. Při zasažení očí opláchněte
velkým množstvím vody.
Země původu: Rusko
Objem: 50 ml
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